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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 9 DE DEZEMBRO DE 2014
----Aos nove dias do mês de Dezembro do ano dois mil e catorze, reuniu na sede, sita na Rua Conde Aurora,
nº 689, pelas vinte e uma horas, o executivo da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria
Maior e Monserrate) e Meadela, tendo presidido José António Gonçalves Ramos (Presidente), António José
Rodrigues Soares Basto (Secretário), Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro),Carlos Manuel Alves Tavares
(Vogal) Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo (Vogal), Maria da Conceição Barbosa Azevedo
(Vogal) e Rui Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal).---------------------------------------------------------------------------------O início da reunião contou com a presença da Direcção do Grupo Desportivo da Meadela, onde para
além do agradecimento à colaboração prestada pela União das Freguesias, especificaram os diversos
encargos com as instalações ao seu serviço e da necessidade da feitura de obras de beneficiação e da
necessidade de protocolizar as instalações outrora cedidas. Aproveitaram para convidar o executivo para
assistir à Festa de Natal das camadas jovens e a receber o Grupo de Janeiras no 2º ou 3ºdia do próximo
ano.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida entrou-se na seguinte ordem de trabalhos:---------------------------------------------------------------------1. Acção Social /Deliberados os seguintes subsídios:-----------------------------------------------------------------------a) a José António Correia Viana: 17,80 € (dezassete euros e oitenta cêntimos), referente ao pagamento
de duas facturas de água.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A vogal Conceição Azevedo declarou para a acta que no seu entender não é da competência da Junta a
atribuição de apoios sociais, já que para isso há instituições devidamente subsidiadas para essa finalidade.
O Presidente do Executivo informou que este ponto de vista é provavelmente motivado pela falta de
conhecimento do que se passa pelo país fora e que o apoio concedido, dos quais sempre dá conhecimento
nas reuniões imediatas, são encaminhados maioritariamente pelos serviços de segurança social, e que no
nosso plano de actividades está expresso o apoio social com a devida rubrica orçamentada.------------------------A vogal Conceição Barbosa referiu que não desconhece de todo o que se passa no país, o que parece é
que as pessoas estão mais interessas em deturpar a interpretação da lei do que fazê-la cumprir, isto só
porque alguns fazem, acham que todos têm que fazer, mesmo sendo errado e correndo o risco de pagar
em duplicado as mesmas despesas. Para que não haja dúvidas mostrem na lei a onde é que diz que é das
competências das juntas pagar rendas, águas, luz, etc. aos que necessitam? Será que não estão a confundir
ajuda a associações, com apoio social?----------------------------------------------------------------------------------------------2. Atribuição de subsídios/apoios:-----------------------------------------------------------------------------------------------a) ao Coral Polifónico de Viana: Deliberado atribuir subsídio de 150 € (cento e cinquenta euros),
destinado a apoiar a instituição, e ainda como forma de agradecimento pela colaboração prestada no
lançamento do livro IX Ensaios, sobre D. Frei Bartolomeu dos Mártires.---------------------------------------------------b) à Paróquia de Nossa Senhora de Monserrate: Deliberado atribuir subsídio de 200 € (duzentos euros),
destinado a apoiar a Festa Natalícia da paróquia. -----------------------------------------------------------------------------
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----c) à Conferencia Masculina de S. Vicente de Paulo: Deliberado atribuir um subsídio de 200€ (duzentos
euros) destinado ao apoio na distribuição de Cabazes de Natal das famílias carenciadas.-----------------------------d) ao Estabelecimento Prisional de Viana do Castelo: Deliberado atribuir subsídio de 150€ (cento e
cinquenta euros) destinado a apoiar Festa de Natal dos reclusos.-----------------------------------------------------------e) à Fundação AMI: Deliberado atribuir subsídio de 60€ (sessenta euros) destinado apoiar a criação dum
mundo mais humano.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Competências Parentais Bairro Social da Meadela: Umas Equipa CLDS+GAF vão implementar um
programa de competências parentais junto dos moradores beneficiários de RSI do Bairro Social da
Meadela. Nesse sentido estão a solicitar espaço para levar a cabo as vinte e duas sessões programadas.
Para o efeito vão ser feitas diligências para a cedência de espaço. ----------------------------------------------------------4. Cabazes solidários “Grupo Quercia”: Vai ser dado seguimento ao pedido efectuado no apoio da
iniciativa, bem como ao envio de relação das famílias carenciadas.---------------------------------------------------------5. Cotação de Seguros (Acidentes de Trabalho): No sentido de actualizar os seguros existentes, foram
solicitados orçamentos às seguintes companhias: Sousa Pinto Seguros, Gigante Seguros, Integral Seguros,
Viana Segura e SABSEG. Das propostas recebidas e devidamente analisadas, foi deliberado adjudicar à
Companhia Integral Seguros pelo valor de 1.560.23€ (mil quinhentos e sessenta euros e vinte e três
cêntimos) de prémio anual para os seguros de acidentes de trabalho do pessoal ao serviço da União das
Freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Estatuto de Utilidade Publica (Grupo Desportivo da Meadela): Face ao pedido de parecer solicitado
pelo Grupo Desportivo da Meadela para a obtenção de Associação de Utilidade Publica, foi deliberado por
unanimidade, emitir parecer favorável e enviar o mesmo pedido à Assembleia de Freguesia para
aprovação. (Para parecer emitido ver anexo 1).-----------------------------------------------------------------------------------7. Estatuto de Utilidade Pública Atletismo Olímpico Vianense: Face ao pedido de parecer solicitado
pelo Club de Atletismo Olímpico Vianense, para a obtenção de Associação de Utilidade Publica, foi
deliberado por unanimidade, emitir parecer favorável e enviar o mesmo pedido à Assembleia de Freguesia
para aprovação. (Para parecer emitido ver anexo2).-----------------------------------------------------------------------------8. Tolerância de Ponto: Deliberado conhecer tolerância de ponto nos dias 24 e 31 de Dezembro. ------------9. Lançamento do Livro IX Volume “Ensaios” sobre D. Frei Bartolomeu dos Mártires: Dada uma
panorâmica de como decorreu o lançamento do livro do Dr. Alberto Abreu. Registada uma ampla
participação não só de entidades civis e religiosas bem como a um vasto numero de munícipes que
proporcionou um elevado êxito da iniciativa e que foi salientado nas intervenções das individualidades que
componham mesa, o que naturalmente deu azo ao regozijo do autor. De salientar a prestimosa
colaboração do Coral Polifónico de Viana, pelo que, vai ser elaborado oficio de agradecimento.-------------------10. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Associação Dadores de Sangue da Meadela: Tomado conhecimento de Assembleia Geral realizada no
passado dia 6 Dezembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Sport Clube Vianense: Tomado conhecimento da cedência de equipamento de corte de relva.-------------c) Manifestação de solidariedade com o STAL pelas 35 horas: Tomado conhecimento da elaboração de
manifesto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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d) Passeios no Bairro dos Pescadores: Tomado conhecimento de carta de agradecimento recebida de
Jorge Videira.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) Feirinha do Cogumelo: Tomado conhecimento na cedência de carrinha para transporte de materiais.----f) Teatro à Margem: Tomado conhecimento na cedência de carrinha para transporte de materiais. ---------g) Ornamentações de Natal na Meadela: Tomado conhecimento do valor de 1000€ (mil euros) +IVA
utilizados nas ornamentações.-----------------------------------------------------------------------------------------------------h) Restauração do feriado nacional do 1º de Dezembro: Tomado conhecimento do manifesto recebido do
Deputado José Ribeiro e Castro.---------------------------------------------------------------------------------------------------i) Golfe à Flor da pele: Tomado conhecimento do texto de apoio à criação de campos de golfe no norte do
país.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Convites/Diversos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) 13.12.14: Almoço comemorativo da ACAPO.-----------------------------------------------------------------------------------No final, depois de lida a presente acta, 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.----------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi encerrada às vinte e três horas e quarenta e cinco minutos.-----------------------------------------O Presidente
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