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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 27 DE ABRIL DE 2015
----Aos vinte e sete dias do mês de Abril do ano de dois mil e quinze, reuniu na sede, sita na Rua Conde de
Aurora, nº 689, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, o Executivo da União das Freguesias de Viana do
Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, estando presentes 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).----------------------------------------Após aprovação da acta nº 39, entrou-se na seguinte Ordem de Trabalhos:------------------------------------------1. Apoio Social: Deliberados os seguintes subsídios:-------------------------------------------------------------------------- A Gonçalo da Silva Amorim: 9,46 € (nove euros e quarenta e seis cêntimos), destinado ao pagamento de
medicamentos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Adriano Joaquim da Silva Guimarães, encaminhado pela Segurança Social: 120,98€ (cento e vinte euros
e noventa e oito cêntimos), destinado ao pagamento de luz, água e gás.----------------------------------------------2. Atribuição de subsídios/apoios: Deliberado por unanimidade atribuir os seguintes subsídios:--------------a) Ao Centro de Abracinhos Dados: 120€ (cento e vinte euros) destinados à aquisição de 10 rolos de sacos
de lixo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Ao Moto Clube Foz do Lima: 250€ (duzentos e cinquenta euros) destinado ao apoio da 20ª Concentração
Motard, Viana 2015.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Ao Grupo Desportivo da Meadela: 500€ (quinhentos euros) destinado a apoiar as comemorações do
38º aniversário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) À Associação Sociocultural dos Moradores do Núcleo Habitacional da Abelheira: Livros destinados a
premiar concurso Maio Florido, na Urbanização.-----------------------------------------------------------------------------3. Concessão de alvarás de sepulturas perpétuas:--------------------------------------------------------------------------a) Deliberado conceder alvará com o nº 09/63, a José Gonçalves Lopes, residente na Rua da Liberdade,
nº 121, Meadela;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Deliberado conceder alvará com o nº 09/64, a José Luís Arieira Rodrigues, residente na Travessa da
Presa, nº 1, Meadela;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Deliberado conceder alvará com o nº 09/65, a Maria Rosália Torres de Alpoim, residente na Rua do
Calvário, nº 507, Meadela;----------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Deliberado conceder alvará com o nº 09/66, a Maria Rosália Torres de Alpoim, residente na Rua do
Calvário, nº 507, Meadela;----------------------------------------------------------------------------------------------------------e) Deliberado conceder alvará com o nº 09/67, a José Gonçalves Carvalhido Lima, residente na Rua da
Argaçosa, nº 75, Meadela;----------------------------------------------------------------------------------------------------------f) Deliberado conceder alvará com o nº 09/68, a Ascensão de Jesus Gomes Pereira, residente no Passeio do
Parque, nº 11A, Meadela;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------g) Deliberado conceder alvará com o nº 09/69, a José Fernandes Mesquita, residente na Rua do Montinho,
nº 310, Meadela. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Abertura dos seguintes procedimentos-Ajuste directo: ---------------------------------------------------------------a) Endereçar convite à firma Coelho Gomes & Filhos, para empreitada de obra pública de reparação de
passeio e drenagem de águas pluviais no Largo João da Rocha (Frei), pelo preço base de 4.000€ (quatro mil
euros). A este preço acresce IVA à taxa em vigor.-----------------------------------------------------------------------------
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b) Endereçar convite à firma Manuel Passos da Silva Fernandes, para empreitada de diversas obras
públicas no Cemitério da Meadela, pelo preço base de 19 000€ (dezanove mil euros). A este preço acresce
IVA à taxa em vigor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Endereçar convite à firma Franco & Barreto-Construções, Lda., para empreitada de obra pública de
construção de espaço de jogo e recreio com parque infantil e parque de manutenção física no Largo Luís
Filipe, pelo preço base de 45 000€ (quarenta e cinco mil euros). A este preço acresce IVA à taxa em vigor.--5. Colocação de dois corrimãos: Dado conhecimento da colocação de corrimãos em duas escadinhas de
acesso do recinto da feira à Rua Padre Américo.------------------------------------------------------------------------------6. Jornadas de Arte Popular em Monserrate: Deliberado organizar em Junho, e nos moldes dos anos
anteriores, as XXIV Jornadas. Para o efeito, vai ser elaborado o respectivo programa, sendo que vai
contactar-se o Pelouro da Cultura da Câmara Municipal para evitar sobreposições de programação.---------7. Orçamento participativo: No seguimento da solicitação do Município, foi deliberado disponibilizar as
instalações da União das Freguesias para sessões de esclarecimento e apresentação dos projectos sendo:--6 de Maio (17h30), Monserrate;--------------------------------------------------------------------------------------------------7 de Maio (17h30), Santa Maria Maior;-----------------------------------------------------------------------------------------8 de Maio (17h30), Meadela;-------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Aconselhamento Ambiental: Foram disponibilizadas as instalações da União das Freguesias para
colaboração no aconselhamento por técnicos a grávidas e futuras grávidas, tendo a seguinte programação:
Às segundas-feiras, das 11h00 às 13h00, em Santa Maria Maior;--------------------------------------------------------Às terças-feiras, das 11h00 às 13h00, em Monserrate;----------------------------------------------------------------------Às quartas-feiras, das 11h00 às 13h00, na Meadela.-------------------------------------------------------------------------9. Visita do Executivo Municipal e encontro com o Executivo e Assembleia de Freguesia: Feito um
balanço de como decorreram os encontros com a Assembleia de Freguesia, Executivo da Freguesia e
Executivo Municipal. Na posse de documento explanativo das principais preocupações, vamos aguardar
com expectativa respostas a muitos dos problemas dos vianenses, assim como a execução de obras de
grande utilidade para os munícipes da área geográfica da União das Freguesias. No seguimento da
declaração manifestada, foi posteriormente apresentada a seguinte declaração de protesto pelo Vogal
Carlos Tavares e subscrita pela vogal Conceição Barbosa. Declaração de protesto pela intervenção do Sr.
Presidente da CM Viana do Castelo na reunião com os membros do executivo desta freguesia: Na
qualidade de Vogal da Junta de Freguesia, eleito pelo PSD, apresento esta declaração de protesto, nos
termos que seguem: No passado dia 20 de Abril realizou-se, na sede desta freguesia, uma reunião entre os
executivos municipal e de freguesia. Vem tarde, cerca de ano e meio após a data tomada de posse destes
órgãos autárquicos. Sou de opinião que estas reuniões se devam realizar, pela importância que possam ter
para a coesão territorial, nomeadamente com as freguesias, para que estas possam apresentar os seus
problemas e dificuldades, permitindo à câmara municipal uma visão mais próxima das realidades da
freguesia. Da nossa parte, do executivo de freguesia, há interesse em apresentar e negociar soluções,
propostas e projectos ao executivo da Câmara Municipal. No entanto, a intervenção do Sr. Presidente da
Câmara de Viana, Eng.º José Costa, levanta-me dúvidas sobre estes pressupostos, sobre as suas intenções
e do seu executivo. Assim, não posso deixar de fazer uma declaração de repúdio pela intervenção do Sr.
Presidente da Câmara. Tomando boa nota do que disse, é lamentável que tenha vindo aqui fazer
campanha. Utiliza estes “palcos” para fazer ataques contra o Governo e justificar os seus insucessos. É
hábil “nisso”. O Sr. Presidente da Câmara de Viana passou parte significativa da sua intervenção a dizer
mal do Governo. E parece-me desadequado e injusto, porque este Governo PSD até o tem ajudado,
financiando-lhe as obras megalómanas que tanto glorifica e propagandeia, como se tivessem sido pagas
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por si ou pelo seu executivo. A intervenção do senhor Presidente não foi muito feliz, porque se o seu
objectivo era articular as políticas da câmara municipal com as políticas da freguesia não conseguiu. Nem
era essa, verdadeiramente a sua intenção porque, quando a Junta de Freguesia lhe apresentou, por
exemplo, casos concretos, problemas como ruas danificadas, abastecimento de água e saneamento, novas
instalações para o polo da ex JF de Monserrate, feira da Meadela, etc., não se comprometeu em ajudar a
resolver ou resolver, sendo da sua competência. Quando chegaram os factos, os problemas objectivos,
ignorou. E, portanto, tudo isto foi demagogia! Chegamos ao fim da reunião e, como todos constatamos, o
senhor Presidente não se comprometeu com nada. Sumariando, nada obtivemos e assim continuaremos.
Vamos ter que continuar a batalhar para conseguir umas migalhas. O senhor Presidente perdeu demasiado
tempo a dizer mal do Governo quando devia dedicá-lo à freguesia. Consequentemente, a reunião não teve
qualquer eficácia. Percebo que a Junta de Freguesia, estando nesta situação, em que depende da câmara
municipal para resolver os seus problemas, acaba de ficar refém do executivo camarário. Quero dizer que
o senhor Presidente não esteve bem e que é necessário transmitir-lhe esta mensagem. Esta declaração é
subscrita pela Vogal Conceição Barbosa.----------------------------------------------------------------------------------------10. Diversos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Associação Gatos de Ninguém: Para que possam apresentar a sua associação durante as festividades da
freguesia, vai ser canalizado o seu pedido para as Comissões de Festas (Meadela e Viana Festas).-------------b) Coroas Floridas nas Varandas da Praça da República: Vai ser satisfeito o pedido do Município, sendo que
para o efeito vai ser encomendada pela União das Freguesias uma Coroa representativa.------------------------c) Agradecimento da Paróquia de Monserrate: Recepcionado agradecimento pela colaboração prestada
nas Festas de S. José.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Agradecimento da ETAP: Recepcionado agradecimento pelo estágio concedido.--------------------------------e) Agradecimento Jorge Videira (Joca): Recepcionado agradecimento pelo melhoramento efectuado nas
caldeiras da Rua Góis Pinto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------f) Cedência de veículo: Dado conhecimento da cedência da carrinha em:---------------------------------------------18 de Abril, ao Clube Desportivo de Monserrate;-----------------------------------------------------------------------------25 de Abril, às Comemorações do 25 de Abril;---------------------------------------------------------------------------------29 de Abril, à Caritas Diocesana;--------------------------------------------------------------------------------------------------De 1 a 3 de Maio, aos Escuteiros de Monserrate.-----------------------------------------------------------------------------g) Regimento de Funcionamento das Reuniões do Município (Dep. Eduardo Teixeira): Dado conhecimento
do conteúdo dos diversos parecerdes emitidos sobre a matéria.---------------------------------------------------------h) Projectos de reposição de Freguesias: Dado conhecimento do projecto apresentado pelo PCP na
Assembleia da República.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na parte final desta reunião, aberta ao público, estiveram presentes Tiago Fernandes Oliveira e seu
irmão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.---------------------------------------------------A reunião foi encerrada às vinte e três horas e trinta minutos.-------------------------------------------------------O Presidente _______________________

O Tesoureiro ________________________

O Secretário _____________________________

O Vogal _______________________________
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O Vogal ____________________________

O Vogal ________________________________

O Vogal ____________________________

