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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 14 DE ABRIL DE 2014
----Aos catorze dias do mês de Abril 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: 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). A
ordem de trabalhos foi a seguinte:-----------------------------------------------------------------------------------------------1. Reinscrição dos Funcionários na Caixa Geral de Aposentações: O presidente deu conhecimento da
informação da aceitação da regularização de quotas das funcionárias Rosa Maria Araújo Lopes e Ana Maria
Carvalho Correia. Para esta operação serão disponibilizados 80.556,80€ (oitenta mil quinhentos e
cinquenta e seis euros e oitenta cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------2. Acção Social – Deliberados os seguintes apoios:-----------------------------------------------------------------------------A Lídia Rosa Santos Vila: 50,22 € (cinquenta euros e vinte e dois cêntimos), 13,74€, destinado ao
pagamento de factura de gás e 36,48€, destinado ao pagamento de factura de electricidade. ----------------------A Teresa Maria Mendes Pinto da Cunha: 42,58€(quarenta e dois euros e cinquenta e oito cêntimos),
destinado ao pagamento de factura de electricidade.-------------------------------------------------------------------------A Ana Cristina Gomes Carreiras 32,19 € (trinta e dois euros e dezanove cêntimos), 14,27€ destinado ao
pagamento de electricidade e 17,92€, destinado ao pagamento de factura de água. ----------------------------------A Maria Alzira Fernandes Vale 58,23€ (cinquenta e oito euros e vinte e três cêntimos) destinado ao
pagamento de factura de electricidade.-----------------------------------------------------------------------------------------3. Atribuição de Subsídios: Deliberado atribuir os seguintes subsídios:----------------------------------------------------À Ronda Típica da Meadela: Apoio “Festival de Maio” a realizar no dia 10 de Maio, 1.000€ (mil euros);----À Ronda Típica da Meadela: Apoio “Jornadas de Cultura Popular” a realizar nos dias 23 e 24 de Maio,
250€ (duzentos e cinquenta euros);--------------------------------------------------------------------------------------------------Ao Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela. Encontro de Tradições 24 de Maio e apoio ao
Programa de Actividades 500€ (Quinhentos euros).-----------------------------------------------------------------------------À União de Sindicatos de Viana-Provas Desportivas do 1º de Maio – Troféus até 200€ (duzentos euros);
----Ao Sport Clube Vianense- Publicidade na Revista de Aniversário “ União das Freguesias de Viana do
Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, “Apoia o Desporto” (verso contra capa) 250€
(duzentos e cinquenta euros);---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior: 4º Encontro com Sabores, 100€ (cem euros);-----------À Y-ARTE, Associação Artística e Cultural: (Alunos finalistas do Curso de Gestão Artística e Cultural da
Escola Superior de Educação do IPVC) Fórum “ Inclusão Social Através da Arte” 100€ (cem euros);-------------
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----À Escola de Equitação (ACATE): Campeonato Dressage do Norte (25 de Maio), 120€ (cento e vinte
euros);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À Paróquia de Nossa Senhora de Fátima: (Festa da Padroeira) 3 a 18 de Maio) 100€ (cem euros); ------------4-Reconstrução do Passeio da Rua da Giesteira: Deliberado proceder à execução da reconstrução
deste passeio pelo valor de 890€ (oitocentos e noventa euros) acrescido o IVA à taxa legal. Face aos
orçamentos apresentados foi adjudicada a obra à firma Coelho Gomes Filhos Lda.-------------------------------------5. Associação de Moradores de Portuzelo (Aquisição de materiais): Deliberado adquirir materiais
(cimento, areia e blocos) para obras de beneficiação no edifício.------------------------------------------------------------6.Centro de Saúde da Meadela: Tomado conhecimento do email endereçado ao Presidente do
Município, a manifestar preocupação dos Meadelenses, sobre o eventual encerramento.---------------------------7.Sanitários Públicos: Tomado conhecimento das diligências junto do Município para a solução de
sinalização dos sanitários públicos existentes (Parques).-----------------------------------------------------------------------8. Segurança do Cais: Transmitido o ponto da situação do encontro realizado entre o executivo e a
APVC (Arq. Cameira), onde foi manifestada a preocupação da falta de segurança no cais (falta de
resguardos), as anomalias do pavimento, o lixo e a necessidade de intervenção na ponte Eng.º Duarte
Pacheco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Tradicional Queima do Judas: Realiza-se já no próximo sábado. Tudo em conformidade para que
decorra da melhor forma com é tradição.------------------------------------------------------------------------------------------10.Programa Radio Geice: Tomado conhecimento da cedência das instalações para os programas
radiofónicos que a Rádio Geice vai levar a efeito nos dias 2 de Maio (Santa Maria Maior); 9 de Maio
(Monserrate) e 16 de Maio (Santa Maria Maior) das 10 às 12 e das 14 às 16 horas. ------------------------------------11. Reunião de Compartes: Cumprindo o estipulado vai voltar a convocar-se a reunião de Compartes
para o próximo dia 22 de Abril, pelas 21 horas.-----------------------------------------------------------------------------------12. Comissão Social de Freguesia: Foi dada uma panorâmica de como decorreu a reunião, onde esteve
presente a Vereadora Margarida Silva e contou com uma razoável participação de diversos parceiros.
Concluído que com a agregação das Freguesias, apenas também deve existir uma Comissão Social da União
das Freguesias. Foram eleitas as qualificadoras Ana Barros e Goreti Fernandes e a próxima reunião das
qualificadoras vai acontecer no dia 7 de Maio no sentido da preparação da segunda reunião da CSF. Foi
levantada a questão da necessidade de intervenção (Medida 4) na Rua Prior do Crato nº 58, cujo
orçamento de Raul Almeida é de 3.685€ (três mil seiscentos e oitenta e cinco euros) sem Iva. ---------------------13. Compasso Pascal: Decidido manter a tradição e que as instalações da Meadela sejam franqueadas
ao Compasso Pascal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Reuniões Agendadas: Comissão promotora 25 de Abril – dia 16 Abril às 18 horas. ---------------------------15. Identificação de Águas Balneares: Considerando que 25 de Abril é feriado e se aproxima o período
pascal, ficou combinado apontar a primeira quinzena de maio para a realização encontro com a ARH/APA
no âmbito do processo de identificação de águas balneares.------------------------------------------------------------------16. Corrimão nas Instalações da Meadela: No sentido de facilitar a mobilidade nas instalações da
Secretaria da Meadela, foi colocado um corrimão de aço inoxidável.----------------------------------------------------
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----17. Molde (macho /fêmea) Corações de Viana: Vão ser tomadas medidas para que o molde que se
encontra na Secundária de Monserrate, seja acondicionado nas instalações da União das Freguesias. -----------18. Débitos do Município relativos a Protocolos e Deliberações até 31.12.2013: A pedido por email de
Carlos Tavares, o presidente, achou conveniente não dar resposta por escrito e informou verbalmente os
presentes. Acrescentou que esta era uma informação interna, pedindo aos presentes para cuidados na sua
utilização e os resguardos necessários para evitar inconvenientes.----------------------------------------------------------19.Concurso Maio Florido: É tradição em Monserrate a realização de concurso de coroas e tapetes
floridos e com a habitual participação de estabelecimentos de ensinos, casas comerciais e população em
geral. Considerando a agregação das Freguesias, foi deliberado alargar o concurso à Meadela e Santa Maria
Maior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda decidido, apenas realizar o concurso das coroas e experimentalmente este ano não realizar o
concurso dos tapetes. Para o efeito, vai ser adaptado e respectivo regulamento e prémios, que será
endossado à população em geral e aos estabelecimentos de ensino da área da União das Freguesias.------------20. Estagio Curricular (Esprominho): Deliberado conceder estagio curricular do curso Técnico de Gestão
de Equipamentos Informáticos (3º ano) ao aluno Bruno Alexandre Ferreira Viana de 23 de Abril a 17 de
Junho de 2014.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. Equipamento de Protecção para os Funcionários: Deliberado mandar adquirir botas e calças para os
2 Cantoneiros de Monserrate.---------------------------------------------------------------------------------------------------------22. Pedido de Estágios (ETAP): Considerando que na data apontada, já existem outros estagiários,
mantendo a prática, vai ser endossado este pedido para o Sindicato dos Metalúrgicos.-------------------------------23. Infiltração de águas pluviais (Portela de Baixo): Queixam-se os moradores que existem infiltrações
nas casas junto das escadas de domínio público próximo do recreio das Irmãs Salesianas. Porque se trata
de obra que a Câmara, em tempos executou por intermédio da firma (GRULIMA), vai ser o assunto
encaminhado para o Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------24. Conta de Gerência de 2013 (01/10/2013 a 31/12/2013) e apreciação do Inventário: Após prestados
os devidos esclarecimentos, discutidas e analisados os documentos, foi alertado que no inventário, para
além da feira; cemitério, deveria ser incluído o molde para fabrico dos corações de Viana. Postas à votação
foram pelo executivo aprovadas por unanimidade a conta de gerência 2013 para o período acima
mencionado, com os seguintes valores receitas 467.997,81 € (quatrocentos e sessenta e sete mil,
novecentos e noventa e sete euros e oitenta e um cêntimos) e despesas 206.115,09 (duzentos e seis mil,
cento e quinze euros e nove cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------Foi também aprovado por unanimidade o Inventário de todos os Bens.---------------------------------------------------25. Relatório de Actividades 2013 (até Março de 2014): Após esclarecimentos, foi pelo executivo
aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------26. 1ª Revisão ao Orçamento de 2014: Após prestados esclarecimentos dos valores
(Inscrições/Reforços), reposições não abatidas nos pagamentos 40.207,20 €(quarenta mil duzentos e sete
euros e vinte cêntimos) e saldo na posse do serviço 261.882,72 €(duzentos e sessenta e um mil oitocentos
e oitenta e dois e setenta e dois cêntimos), que foi distribuído em igual montante por diversas rúbricas da
despesa. Foi esta aprovada por unanimidade pelo executivo.--------------------------------------------------------------
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----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 zero horas e quarenta e cinco minutos.--------------------------------------------------O Presidente

O Secretário

__________________________________
O Tesoureiro

__________________________________
O Vogal

__________________________________
O Vogal

_________________________________
O Vogal

__________________________________
O Vogal

