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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 10 DE MARÇO DE 2014
Aos dez dias do mês de Março do ano dois mil e catorze, reuniu na Sede de Santa Maria Maior, sita na Rua
Conde 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 da Conceição Barbosa Azevedo (Vogal) e Rui
Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal). A Vogal Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo, justificou a
sua ausência. Como previamente estabelecido no início da reunião estiveram presentes, Miguel Filgueiras
e José Filgueiras, com o objectivo de apresentar e sensibilizar para a concretização do projecto de
documentário cinematográfico “Garranos” a exemplo do anterior denominado Alto do Minho. Informaram
que os custos do projecto do Alto do Minho atingiram os 20 mil euros e que o presente projecto tem uma
estimativa de custo entre os 60 e 70 mil euros. Para poderem avançar necessitam de uma declaração “tipo
conforto” mas com o expresso apoio pecuniário para o projecto, por parte da União das Freguesias. O
executivo ficou de analisar o assunto e posteriormente informar da sua decisão. A ordem de trabalhos foi a
seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Fotografias dos Órgãos Sociais: Vão ser solicitadas as fotografias em falta para completar o processo no
site da internet.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Atribuição de Subsídios: Deliberado a atribuição dos seguintes subsídios:-----------------------------------------a) Clube Desportivo de Monserrate: Ajuda financeira de 250€ (Duzentos e cinquenta euros) para diversas
despesas na participação nos torneios organizados na Associação de Voleibol de Porto;--------------------------b) Associação dos Antigos Alunos da Escola Técnica de Viana do Castelo: Patrocínio de publicidade de uma
página na Revista a Editar de 2014 no valor 150 €(cento e cinquenta euros);-----------------------------------------c) Núcleo de Comerciantes da Rua da Bandeira: Colaboração nas despesas até 100€ (cem euros) na
animação e decoração na iniciativa “ Quaresma na Bandeira “de 8 de Março a 27 de Abril;---------------------d) AJUDEF: Analisado o pedido, foi decidido não dar satisfação ao mesmo, tendo em linha de conta da
existência de organizações similares em Viana do Castelo e também com muitas carências. -------------------2- Acção Social: Deliberados os seguintes apoios:----------------------------------------------------------------------------a) a Ana Maria Ferreira Passos, 11,54€ (onze euros e cinquenta e quatro cêntimos) destinado a pagamento
de factura de água. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) a Ana Cristina Gomes Carreiras, 6,48€ (seis euros e quarenta e oito cêntimos), destinado a aquisição de
produtos alimentares.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Reuniões Agendadas:
a) Casa do Benfica: Convite para Jantar de aniversário dia 29 de Março na Quinta do Fincão;-------------------b) Comissão Promotora Comemorações 25 de Abril: dia 12 de Março às 18:00 horas;-----------------------------
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c) Zona de Intervenção Florestal de Serra Santa Luzia: Visita dia 18, às 14H30 com ponto de encontro na
Sede Junta Freguesia de Afife -----------------------------------------------------------------------------------------------------d) AMA (Associação de Amigos do Autismo): Vai ser marcada reunião se possível, em próximo encontro
do executivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.Festas de S. José (Monserrate): Deliberado satisfazer o pedido da Comissão dos Josés de Monserrate no
pagamento dos foguetes aquando da procissão a realizar no dia 23 de Março. Este custo está estimado em
cerca de 300€ (trezentos euros), correspondentes aos foguetes, licenças e seguro.------------------------------5.Tradicional Queima do Judas: Mantendo-se uma velha tradição ribeirinha, vai organizar-se o tradicional
cortejo do Judas com a queima no Campo da Agonia no sábado de Aleluia. Foi aprovado um custo
estimado de 1.000 € (mil euros). Para que tudo decorra bem, como tem sido prática vão ser feitas
diligências junto do grupo de trabalho liderado pelo José Filgueiras. Vão de imediato ser feitas diligências
para a contratação de fogo, licenças, feitura do boneco, bombos, carpideiras, testamento, roupagem,
publicidade etc.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. ATL’S da Páscoa: Deliberado realizar de 7 a 17 de Abril: ATL nas Férias da Pascoa em colaboração com o
Colégio do Minho e Associação de Pais do Agrupamento de Monserrate, entre as 8H30 e as 17H30, com
um total de 50 vagas; ATL na Antiga Escola Primária da Abelheira, entre as 8H30 e as 17H, com um total de
25 vagas. Vão ser convidados os monitores que habitualmente colaboram e o programa será idêntico ao
dos anos anteriores. O custo será de novo 60 € /criança. ------------------------------------------------------------------7. Ajuste Directo Simplificado: (Ao abrigo do art. 128º do CCPN) Na sequência da realização dos ATL’S
acima referidos, foram convidados a dar orçamento Paulo Jorge Rego Cardona, em colaboração com mais
dois monitores, para a ocupação de tempos livres da Escola da Abelheira, por um preço base de 700 €
(setecentos euros); e a João Manuel de Lemos Branco, para o atelier do Colégio do Minho, em colaboração
com mais dois monitores, e dependendo do n.º de inscrições, pelo preço base de 1.120 € (mil cento e vinte
euros).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Trabalho Comunitário (António Gomes da Costa): Por despacho do Tribunal Judicial de Viana do
Castelo, a União de Freguesias terá por 180 horas ao seu serviço António Gomes da Costa. Procuraremos
enquadrá-lo na reparação de algumas anomalias de passeios etc.-----------------------------------------------------9. Espaço Desportivo no Jardim D. Fernando: Após diversas solicitações para a elevação das tabelas de
Basquete. Vamos proceder a esta pretensão dos jovens praticantes depois de devidamente autorizado pela
Camara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Sanitários na antiga Avenida da Praia Norte: Os sanitários colocados para dar apoio à feira semanal,
estão a criar alguma polémica nos moradores da área. Foi elaborado ofício aos SMSBVC a solicitar a sua
recolocação de forma a evitar transtornos aos moradores, bem como uma fiscalização que permita
tranquilidade aos munícipes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------10. Caixa Nacional de Aposentações: Continuam a ser efectuadas diligências junto do Dr. Abel Batista para
ajudar na resolução do problema dos descontos em falta dos funcionários. O Dr. Abel Batista informou que
aguarda a todo o momento a concretização de marcação de audiência com alto responsável.------------11. Tertúlias de Cultura e Desporto: Considerando a mudança de Direcção do Sport Clube Vianense, foi
formulado o pedido para a continuação das cedências de instalações para a realização destas iniciativas. ---
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12. Cobertura em fibrocimento no telhado do rio da Rua das Lavadeiras (Santa Maria Maior): Para
substituir o telhado existente, vai ser pedido orçamento.------------------------------------------------------------------13. Zona de Intervenção Florestal Serra de Santa Luzia: Após encontro realizado na Junta de Freguesia de
Outeiro, o membro do executivo Carlos Tavares prestou em resumo, alguns esclarecimentos do novo
quadro comunitário agrícola, tal como o programa de desenvolvimento até 2020; apresentação de limpeza
dos Mosaicos subscrita pelas Freguesia de Santa Maria Maior, Monserrate e Meadela e informação sobre o
projecto de novas candidaturas de tanques (pontos de água) para combate a incêndios. O membro do
executivo Carlos Tavares, vai estar presente na visita a realizar no próximo dia 18, com encontro na Junta
Freguesia de Afife pelas 14H30. ------------------------------------------------------------------------------------------------14. CCDRN Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (Pedido de dispensa):
Tomado conhecimento do parecer positivo no direito à dispensa do exercício das funções de membro do
executivo Carlos Tavares.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Leitos e margens privados de águas públicas/reconhecimento de propriedade privada: Para poder
representar a União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, foi
deliberado conceder ao Dr. Ricardo Cunha Carreiras, cédula profissional nº 48603P, cartão de cidadão nº
12338852 OZZ3, valido até 20/03/2016, com domicílio profissional na Rua da Bandeira, 112, 1º Dto, 4900560 Viana do Castelo, poderes gerais forenses para integrar acção declarativa nos termos e para efeitos do
disposto na Lei 54/2005 de 15 de Novembro, designadamente quando aos artigos 12º e 15º da referida
lei.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Instalação de Apiários (José Alfredo Mina Rufo): Ao abrigo da portaria nº 289-A/2008 de 11 de Abril, o
Munícipe José Alfredo Mina Rufo, pretende apresentar candidatura ao abrigo do PRODER para a instalação
de 3 Apiários. Neste sentido foi deliberado apreciar e eventualmente conceder, desde que tudo esteja
totalmente legal, um contrato de comodato com o terreno abaixo indicado: a) Artigo Matricial 305; Nome:
Catalôa: terreno de Mato. Confrontações: Norte António Correia Rodrigues, Sul: Imoconforto-Soc
Construções de Parente &Gil Ldª- Nascente: maria Maximiano Reimão Poente: Julieta MalafaiaCoordenadas GPS 41º 42’ 26,09” N e 8º 49´ 41” O e a cedência de 2 áreas de baldio em Santa Maria Maior,
abaixo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uma área de 2500 m2 na parcela de baldio nº 1425274386 situada nas coordenadas 41º 42’ 50,13” N e
8º 49’ 28,46” 0-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uma área de 2500m2 na parcela der baldio nº 1425274386 situada nas coordenadas 41º 43’ 12,51” N e
8º 49’ 24,48” 0------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Providência cautelar da realização da reunião de camara extraordinária de 20 de Dezembro: Tomado
conhecimento da sentença emitida sobre o assunto indicado em título, e que os Vereadores eleitos pelo
PSD, desistem de intentar a acção por se tornar agora inútil.-------------------------------------------------------------No final, depois de lida a presente ata, composta por quatro folhas, devidamente numeradas e rubricadas,
a União de Freguesias, deliberou aprová-la e vai por isso 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 1 horas do dia 11. ------------------------------------------------------------------------
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