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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014
----Aos dez dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e catorze, reuniu na Sede de Santa Maria Maior, sita na rua Conde de
Aurora, nº 689, pelas vinte e uma horas, o executivo da União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e
Monserrate) e Meadela, tendo presidido José António Gonçalves Ramos (Presidente), com as seguintes presenças: Amadeu
Morais Bizarro (Tesoureiro), António José Rodrigues Soares Basto (Secretário), Carlos Manuel Alves Tavares (Vogal), Maria Rosa
Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo (Vogal), e Rui Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal). A Vogal Maria da Conceição Barbosa
Azevedo, não esteve presente mas justificou a sua ausência. ------------------------------------------------------------------------------------------A ordem de Trabalhos foi a seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antes do início da reunião os membros do executivo observaram uma ampla explanação projectada da Gestão de Cemitérios
efectuada pela Empresa OKY PORTUGAL.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Atribuição de Subsídios: Deliberado a atribuição dos seguintes subsídios:-----------------------------------------------------------------a) Dia Internacional da Mulher, 450€ (quatrocentos e cinquenta euros), destinado a apoiar os custos das Comemorações;-----------b) Ronda Típica da Meadela, 500€ (quinhentos euros) destinado a subsidiar os custos com o” Encontro de Janeiras” a realizar no
próximo dia 15. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Reunião com a Engª Maria da Cruz (06-02-14): Foi dado o ponto da situação de como decorreu a visita a muitas das
anomalias (pavimentação/sinalização/passadeiras etc). Para além das intervenções que registou e que ficou de concretizar dentro
do possível, vão ser oficializadas algumas das preocupações, para que seja dada pela Câmara prioridade. (tais como Rua de
Monserrate Rua de Riom etc.).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Zona de Intervenção Florestal Serra Santa Luzia: Procedeu-se já ao pagamento de 1500€ (mil e quinhentos euros)
correspondente ao valor de 3x500 euros que se destina à regularização do auto-financiamento do projecto, correspondente à
fracção das Juntas (Monserrate, Santa Maria Maior e Meadela) nos termos do protocolo assinado (anexo).-----------------------------------4. Certificação de Aguas Costeiras: Relativamente às águas balneares, foram efectuadas diligências à Agência Portuguesa
do Ambiente, através de ofício enviado pelo Presidente da Junta e pelo Vogal Carlos Tavares através da plataforma electrónica do
SNIRH, para cumprimento da deliberação do executivo na sua reunião de 13 de Janeiro, sobre a proposta deste Vogal. O
executivo tomou conhecimento da resposta da APA/ARH a estas diligências, que informou que o procedimento para a
identificação de águas balneares deverá ocorrer até 30 de Novembro e antes do início da consulta pública. Este organismo
esclarece ainda que, após terminar a fase de consulta pública, a Junta de Freguesia será informada das razões que estão na
origem de a APA/ARH-Norte não ter incluído na sua proposta para 2014 as águas propostas. Deliberado que o membro do
executivo Carlos Tavares continue a fazer diligências junto da ARH e Capitania para reforçar as preocupações de legalização das
Praias na área da União de Freguesias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Plano Acão de Prevenção: Apesar da procura, na mobilização por parte da PSP, GAFF e União de Freguesias não teve
êxito a iniciativa programada por falta de adesão dos munícipes. Combinado entre as entidades envolvidas, procurar junto dos
Lares existentes a concretização da iniciativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. XIV Congresso Associação Nacional de Freguesias: Tomado conhecimento em traços gerais de como decorreu o
Congresso. Destacando-se de entre as conclusões: as Freguesias querem ver revogadas as Leis nos 73 e 75 de 2013; as
Freguesias exigem a reposição dos valores do FFF; as Freguesias querem ver definitivamente clarificada a partilha das
competências entre as Freguesias e os Municípios. Par dar satisfação à lei e ao regulamento do Congresso, as diversas moções
aprovadas no Congresso, serão divulgadas pelos canais de comunicação que a Associação dispõe, vinculando os Órgãos Sociais
no Mandato 2013/2017.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Reuniões Agendadas:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caritas: dia 11 às 15 horas---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Associação Moradores de Portuzelo: dia 12 às 16,30 horas -----------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Câmara: dia 21 às 10 horas-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assembleia Geral Associação Dadores de Sangue da Meadela: dia 15 às 17 horas--------------------------------------------------------Comissão Promotora 25 de Abril (Dra. Maria José): dia 12 às 17horas----------------------------------------------------------------------------Reunião Comissão Promotora 25 de Abril: (CCAM) dia 13 às 18 horas.-------------------------------------------------------------------------Corpo Nacional Escutas Meadela (Prevenção/Sinalização): dia 15 às 16,30 horas-------------------------------------------------------------O vogal Carlos Tavares solicitou que, enquanto não lhe é possibilitado utilizar o Estatuto de Eleito Local pela entidade patronal, a
CVM de Barcelos, que se procure agendar as reuniões com entidades externas a partir das 18 horas de forma a poder participar. -
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----8. Grupo Parlamentar do PCP: Recebida documentação sobre a construção dos Navios Asfalteiros para a Venezuela pelos
ENVC.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Idem, sobre as obras de requalificação da Escola Básica Frei Bartolomeu dos Mártires.---------------------------------------------------------9. Programa a Nossa Terra (80 Anos do Grupo Folclórico das lavradeiras da Meadela: Deliberado não participar no
programa a Nossa Terra.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Conferencia Vicentina da Meadela: Foi já realizado um encontro. Para que não subsistam dúvidas vai ser pedida nova
reunião, se possível com a presença do Pároco da Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------11. Assuntos discutidos na Reunião da Câmara em 06.02.14, de interesse para a União de Freguesias, a ter em atenção
a) Intervenção na Margem Ribeirinha do Rio Lima Argoçosa;--------------------------------------------------------------------------------------------b) Janelas Venezianas do Pavilhão da Meadela;------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Obras na Casa dos Rapazes;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Habitações do IRHU (novas rendas);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) Centro de Saúde da Meadela (rumores de extinção).-------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Banco local do Voluntariado de Viana do Castelo: Deliberado disponibilizar as instalações da União de Freguesias para
a colocação de caixas para o peditório a efectuar nos dias 28, 29 e 30 de Março destinado à prevenção do cancro do intestino e
apoio aos pacientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Tertúlias Culturais/Desportivas: Tomado conhecimento do apoio à realização das tertúlias no Salão Nobre do Sport
Clube Vianense. A União de Freguesias não terá qualquer encargo, apenas fez a formalização do pedido do espaço. O Vogal
Carlos Tavares questionou que não entende que a JF peça as instalações a outra instituição quando não tem qualquer
responsabilidade na organização das referidas. Foi informado que o Regulamento interno do SCV permite a cedência das
instalações à comunidade graciosamente, desde que devidamente organizados, tendo assim sido utilizada esta prática.-----------------14. Mais Óptica (Rastreio Visual): Deliberado disponibilizar as instalações da União para rastreio visual nos dias 19 de
Fevereiro, 6 de e 26 de Março, respectivamente em Meadela, Santa Maria Maior e Monserrate.--------------------------------------------------15. Avaliação Gerontológica (OLD CARE): Deliberado disponibilizar as instalações de Santa Maria Maior no dia 28 de
Fevereiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Aquisição de sepultura: Deliberado adquirir a Antonino Jorge de Magalhães, residente na Rua da Veiga, nº102, a
sepultura perpétua nº 05 do quarteirão 07.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No final, depois de lida a presente ata, composta por duas folhas deviamente numeradas e rubricados, a Junta de Freguesia
deliberou aprová-la e vai ser assinada por quem presidiu e por mim, António José Rodrigues Soares Basto e pelos presentes que
o pretendam fazer.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Reunião foi encerrada cerca das 00:45 horas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente
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