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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016
Aos catorze dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezasseis, 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 análise da acta nº. 73, foi a mesma aprovada. ...........................................................................................
De seguida, entrou-se na Ordem de Trabalhos: ..................................................................................................
1. Apoio Social: Deliberado atribuir o subsídio no valor de 48,04€ (quarenta e oito euros e quatro cêntimos)
a Lídia Rosa dos Santos Vila, para pagamento de água e electricidade. A Vogal Conceição Azevedo abstevese nesta deliberação. ............................................................................................................................................
2. Atribuição de Subsídio/Apoio: Deliberado atribuir os seguintes subsídios: ................................................
- À Paróquia de Monserrate, 400€ (quatrocentos euros) destinado a apoiar as despesas inerentes à
organização do Magusto anual, realizado no Largo de S. Domingos, no dia 12 de Novembro, aberto a toda a
população. ...........................................................................................................................................................
- À Associação de Dadores de Sangue da Meadela, 200€ (duzentos euros) destinado ao apoio do encontro
anual de dadores, por ocasião da comemoração do 30º aniversário. ..................................................................
- À Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau (Mundo sem Lepra), 75€ (setenta e cinco euros). .
- À ACAPO, 200€ (duzentos euros) destinado à Festa de Natal e aniversário da Delegação. ..........................
- À AISCA (Associação Social Cultural e Artística) 150€ (cento e cinquenta euros) destinado a apoiar a
aquisição de um gerador. ....................................................................................................................................
- À Associação Ornitológica Vianense, 100€ (cem euros) destinado a apoiar a XIV Expo-Aves 2016. .........
- À Associação de Moradores do Bairro da Escola Técnica (IRHU), 150€ (cento e cinquenta euros)
destinado à festa de Natal das Crianças. .............................................................................................................
- À APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental), 500€
(quinhentos euros) destinado à aquisição de 50 DVDs gravados em Janeiro de 2016 na Adoração dos Reis
Magos e organizada pela UFVC. ........................................................................................................................
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- À Associação Juventude de Viana, 200€ (duzentos euros) destinado a apoiar deslocação às competições
europeias. ............................................................................................................................................................
- À Tuna Feminina do IPVC (Tunice), 100€ (cem euros) destinado a apoiar o convívio do 7º Encontro de
Tunas. ..................................................................................................................................................................
3. Toponímia (Meadela): Aprovada por unanimidade a proposta apresentada pelo Tesoureiro para que seja
incluído na toponímia da freguesia na área da Meadela o Beco da Portela, com início na Rua da Portela e
sem saída. Esta toponímia, bem como o número de polícia, foi atribuída por um Executivo anterior e não foi
legalizada em conformidade com a lei, conforme documento que se anexa e planta de localização. Esta
proposta vai ser reencaminhada para a Assembleia de Freguesia para a sua aprovação. ...................................
4. Regulamento de Tabelas e Taxas para o ano de 2017: Analisado o projecto facultado atempadamente
aos membros do executivo. Após esclarecimento do Presidente, foi posto à votação, sendo aprovada por
unanimidade a proposta apresentada. De acordo com as normas legais, vai ser reencaminhado para discussão
e aprovação da Assembleia de Freguesia. ...........................................................................................................
5. Grandes Opções do Plano, Orçamento, Plano Plurianual de Investimento e Quadro de Pessoal para
2017: Debatidos os documentos apresentados em tempo oportuno aos membros do Executivo, e, após
amplos esclarecimentos do Presidente sobre os mesmos, foi reconhecido que todas as sugestões apresentadas
estão contempladas. Os vogais do Partido Social Democrata Carlos Tavares e Conceição Barbosa
apresentaram propostas, que constam em documento anexo, com excepção de duas, as restantes estão
integradas no documento apresentado. Da mesma forma foi dada a informação do cumprimento do Estatuto
de Oposição ter sido assegurado. Postos à votação foram aprovados por unanimidade, as Grandes Opções do
Plano, o Plano Plurianual de Investimento, o Quadro de Pessoal e o Orçamento para 2017 de 1.322.649,87€
(um milhão trezentos e vinte e dois mil seiscentos e quarenta e nove euros e oitenta e sete cêntimos). De
acordo com as normais legais, vai ser reencaminhado para discussão e aprovação da Assembleia de
Freguesia. ............................................................................................................................................................
6. Convocatória da Assembleia de Freguesia: Recebida convocatória para que a Assembleia se realize no
dia 16 de Dezembro, na Sede da Freguesia. .......................................................................................................
7. ATL de Natal 2016: Deliberado realizar nos moldes habituais o ATL de Natal, que decorrerá entre 19 de
Dezembro e 2 de Janeiro de 2017. ......................................................................................................................
8. Representante no Conselho de Eco-Escolas: Deliberado por unanimidade, que a Vogal Maria da
Conceição Barbosa Azevedo seja a representante da UFVC no Conselho de Eco-Escolas do Agrupamento de
Escolas de Monserrate. .......................................................................................................................................
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9. Concessão de Sepultura Perpétua: Deliberado conceder a sepultura perpétua nº 10/11, a Ventura
Parente Moreira da Silva, residente na Rua Gago Coutinho, 32 – 1º, 4900-510 Viana do Castelo. ..................
10. Iluminação de Natal na área geográfica da Meadela: A exemplo de anos anteriores, foi adjudicados à
Casa Dias, de Tomás Dias, a iluminação e som com montagem a 16 de Dezembro e levantamento a 6 de
Janeiro, pelo valor de 1000€ (mil euros), acrescido de IVA à taxa em vigor. ....................................................
11. Spot Boas Festas (Rádio Afifense): Deliberado aderir ao projecto da emissão de spot de Boas Festas,
pelo valor de 75€ (setenta e cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. O Secretário ficou
responsável pela concretização do projecto. O Vogal Carlos Tavares absteve-se nesta deliberação, tendo a
Vogal Conceição Azevedo votado contra. ..........................................................................................................
12. Projecto Juntas de Freguesia (Actividade Física - João Martins Morais): Analisado e discutido o
projecto recebido. Decidido que, por falta de condições, não tem a UFVC capacidade de anuir e dar
cabimento ao projecto. ........................................................................................................................................
13. Permuta de Instalações de Monserrate: O Presidente do Executivo deu uma panorâmica de como
decorreu o processo da permuta de instalações do Polo de Monserrate. O Município acaba de assinar o
contrato de compra e venda das futuras instalações na Alameda Alves Cerqueira. ...........................................
14. Inspecentro, S.A.: Dado conhecimento da emissão da declaração a considerar de interesse público na
área geográfica da UFVC e em todo o perímetro urbano da cidade deste centro de inspecções, a ser instalado
no Parque Empresarial da Meadela. ....................................................................................................................
15. Diversos ........................................................................................................................................................
- Recebido do Grupo Parlamentar do PCP ofício de propostas de medidas para a diminuição dos custos com
combustíveis. ......................................................................................................................................................
- Recebido do Grupo Parlamentar “Os Verdes” ofício sobre o processo de perguntas e respostas do Governo
sobre a situação dos ex-trabalhadores dos E.N.V.C.------------------------------------------------------------------------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.------------------------------------------------------------------------O Presidente ____________________________________________________________________________
(José António Gonçalves Ramos)
O Secretário ____________________________________________________________________________
(António José Rodrigues Soares Basto)
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O Tesoureiro____________________________________________________________________________
(Amadeu Morais Bizarro)
O Vogal_______________________________________________________________________________
(Carlos Manuel Alves Tavares)
O Vogal _______________________________________________________________________________
(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo)
O Vogal_______________________________________________________________________________
(Maria da Conceição Barbosa Azevedo)
O Vogal _______________________________________________________________________________
(Rui Manuel Pimenta Salgueiro)

