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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 13 DE JANEIRO DE 2014
----Aos treze dias do mês de Janeiro 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 e trinta minutos, 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), Maria da Conceição
Barbosa Azevedo (Vogal) e Rui Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal).-----------------------------------------------------------------------------------------------A ordem de trabalhos foi a seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. O executivo, ao abrigo da lei dos contratos públicos, deliberou atribuição ao Presidente competência para a
realização de despesas até ao valor de 99.759,58 € (noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e nove euros e
cinquenta e oito cêntimos), aprovar procedimentos e assinar contratos de despesa, desde que cumpridas todas as
formalidades estipuladas no CCP;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Acção Social: Deliberado apoiar Sylvie Jesus Marques Garcia, no valor de 93,68 € (noventa e três euros e sessenta e
oito cêntimos) para pagamento de factura de electricidade e água.-------------------------------------------------------------------------------------------3. Atribuição de Subsídios: Deliberada a atribuição dos seguintes subsídios:----------------------------------------------------------------------------a) ao Centro Cultural do Alto Minho, 700 € (setecentos euros) destinados a apoiar as Comemorações do 40º
Aniversário do 25 de Abril.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) ao GAF (Gabinete Social de Atendimento à Família), 100 € (cem euros) destinado a ajuda para diversos encargos.---c) à Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau, 50 € (cinquenta euros) destinado a satisfazer peditório
nacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) à Conferencia Vicentina de Nª Senhora de Fátima, 75 € (Setenta e cinco euros) destinada a dar resposta a pedidos
de ajuda. A Vogal Conceição Azevedo votou contra esta decisão. --------------------------------------------------------------------------------------------e) à Associação Viana Remadores do Lima, 150 € (cento e cinquenta euros) destinado a aquisição de trofeéu para as
provas VRL Jovens Remadores 2013/2014.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f) à Conferência de Vicentinos da Meadela (Fabrica da Igreja da Meadela), 750 € (setecentos e cinquenta euros),
destinado ao pagamento mensal de meses em atraso do protocolo estabelecido (125x12).-------------------------------------------------g) à APPCDM – CEPVI, 250€ (duzentos e cinquenta euros) como forma de gratidão pela colaboração e assinalável
êxito obtido pela Adoração dos Reis Magos, levada a efeito no passado dia 6 de Janeiro na Igreja de S. Domingos.-------h) JANEIRAS: na sequência do tradicional “Cantar das Janeiras” foram atribuídos os seguintes subsídios e apoios:--------i.Centro Social e Paroquial do Senhor do Socorro, 50€ (cinquenta euros).-----------------------------------------------------------------------------ii.Centro Social e Paroquial Nossa Senhora de Fátima, 75 € (setenta e cinco euros).-------------------------------------------------------------iii.Escuteiros Senhor do Socorro, 50€ (cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------iv.Paróquia do Senhor do Socorro, 50€ (cinquenta euros).---------------------------------------------------------------------------------------------------------v.Grupo Desportivo da Meadela, 150€ (cento e cinquenta euros).-------------------------------------------------------------------------------------------vi.Grupo Etno-folclórico “Renascer” de Areosa, 100€ (cem euros) --------------------------------------------------------------------------------------------vii.Associação Sócio Cultural de Moradores Núcleo Habitacional da Abelheira-150€ (cento e cinquenta euros) e ainda
o apoio que for considerado necessário para a realização do 2ºEncontro de Abelheira de Grupos de Janeiras, a levar a
efeito no dia 31 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Concessão de Sepulturas Perpetuas no Cemitério da Meadela- Deliberado atribuir espaços (sepulturas perpetuas) no
Cemitério da Meadela a:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Paulo Jorge Coelho de Sousa, residente na Rua Henrique Lopes, nº 65 1º Esq.Tras, sepultura com o Nº09/53.------------b) Francisco Parente Lopes, residente no Beco Mosteiro, nº 75, sepultura nº 01/89.---------------------------------------------------------------c) Mário João Alves Pereira, residente na Rua do Montinho, nº 380, sepultura com o nº09/52. De acordo com o
deliberado a 16 de Dezembro de 2013, o pagamento será efectuado em 6 meses, pelo que a entrega do respectivo
alvará, será feita contra a entrega da última prestação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. XIV Congresso da ANAFRE: Tomado conhecimento da inscrição da União de Freguesias, no Congresso a realizar em
Aveiro nos próximos dias 31 de Janeiro e 1 e 2 de Fevereiro, em que serão delegados o Secretário António José
Rodrigues Soares Basto e o Membro da Assembleia José Maria Amieira Flores.-----------------------------------------------------------------------6. Período normal de trabalho: Na sequência da solicitação do SINTAP e após análise do processo, foi deliberado por
unanimidade conceder poderes ao Presidente para celebrar proposta de acordo Colectivo de Entidade Empregadora
Pública (ACEEP) entre o SINTAP e a União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior, Monserrate) e
Meadela, para que o período normal de trabalho não possa exceder as trinta e cinco horas em cada semana, nem as
sete horas diárias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7. Cedência de Instalações para Formação: Analisados os pedidos formulados para ceder instalações, foi decidido:--------a) Formação de ORIGAMI por Vítor Silva em 4 manhãs de sábado nas Instalações de Monserrate: Decidido
excepcionalmente satisfazer este pedido.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Apoio a Estudo por Carla Silva. Tendo em consideração que as instalações em Monserrate estão a ser já utilizadas
com outra formação nas horas pretendidas não foi deferido o pedido. No que respeita às instalações de Santa Maria
Maior, pondera-se a possibilidade de conceder, desde que seja apenas as instalações utilizadas das 14 às 16 horas.-------8. Centro de Dia de/Junta de Monserrate: Vai ser solicitada reunião ao Exmo. Sr.. Presidente da Câmara para que
sejam esclarecidas algumas posições tornadas públicas e que não coincidem com compromissos anteriores com a
agregada Freguesia de Monserrate.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Tempos Livres de Natal: Dado conhecimento dos resultados desta iniciativa que envolveu 39 crianças e que os
encarregados de educação ficaram satisfeitos e já questionam se na Páscoa e no Verão poderão contar com a guarda
dos seus filhos. O resultado foi de 290€ positivo, já que a Associação de Pais custeou os Bilhetes para tarde de cinema.10. Adoração dos Reis Magos: Dada uma explanação de como decorreu este iniciativo de gratas tradições às gentes
da Ribeira. A iniciativa teve um custo de 691.40€ (seiscentos e noventa e um euros e quarenta cêntimos).-----------------------11. Certificação de Águas Balneares Costeiras e de Transição: Por proposta de Carlos Tavares, foi aprovado por
unanimidade ser encetadas diligências junto da APA (Agencia Portuguesa Ambiente) para que águas balneares da
Praia do Atlântico, Praia do Coral e Praia da Argaçosa sejam integradas na Lista de Aguas Costeiras de Transição a
Identificar em 2014. Foi também deliberado encetar contactos com a Autoridade Marítima, através da Capitania do
Porto de Viana do Castelo, com vista à salvaguarda da segurança dos utentes destas praias na época balnear. Para
Carlos Tavares este é o primeiro passo para se dar início ao processo de “designação” destas águas balneares.----------------12. Exercício de Funções nos termos do disposto na alínea b) do artigo 3 do Estatuto dos Eleitos Locais:
Deliberado que o primeiro vogal Carlos Manuel Alves Tavares, seja o membro abrangido para exercício de funções
num período temporal mensal de 24 horas, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo nº 3 do Estatuto dos Eleitos
locais, pelo que vai ser notificada a entidade empregadora da presente deliberação. Neste ponto foi ainda deliberado
por unanimidade que a Junta de Freguesia irá encetar diligências junto das instâncias competentes com vista a aferir o
modo efectivo de exercício das funções em apreço.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Zona de Intervenção Florestal Serra Santa Luzia: Considerando o pedido de agendamento de reunião, os Membros
Carlos Tavares e António Basto, vão fazer as respectivas diligencias para a concretização deste encontro. -----------------------14. Apoio a Ajudef e Caminho Suave: Decido não colaborar no pedido de apoio a as estas organizações, porque no
nosso Concelho existem organizações semelhantes e também muito carentes. ----------------------------------------------------------------------15. Refeições sobrantes da Escola Secundária de Monserrate: vai ser solicitada reunião com o Presidente do
Agrupamento de Monserrate, para ver da possibilidade de acções que vão ao encontro do aproveitamento de
refeições em prol de pessoas carenciadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Medida 4:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Foi concluída a limpeza na habitação de Rosa Costa Pereira, na Viela de S. Domingos n.º 80. Este trabalho foi
efectuado pela Firma Joaquim Barbosa no valor de 467.40€. Reconhecida a necessidade de solicitar apoio social para
a beneficiação de anomalias no interior da habitação;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Deliberado proceder à limpeza da habitação de Maria Bernardete Gonçalves Martins, sita na Rua Portela de Baixo,
n.º 31;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Deliberado abrir procedimento concursal de Ajuste Directo em Plataforma de Compras para obras de beneficiação
nas seguintes habitações: de Rosa Baptista Gomes Costa, Rua da Liberdade, 35 (Meadela); Maria de Fátima Alves
Salgueiro, na Rua das Oliveiras, 172 (Meadela); Maria de Fátima Amorim Pereira Araújo, na Rua do Calvário, n.º 13
(Meadela); Maria Rosa Lopes Sora, Rua do Carrascal n.º 30 (Meadela). Deliberado endereçar convite a Manuel Passos
da Silva Fernandes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17) Deliberado abrir procedimento concursal de Ajuste Directo em Plataforma de Compras para obras de reparação
no cemitério paroquial da Meadela (parte velha); obras referentes à colocação de granito no quarteirão 11 (parte
nova); construção de jazigo. Deliberado endereçar convite a Manuel Passos da Silva Fernandes.----------------------------------------18. Accão de Formação (PSP): No sentido de prevenir os munícipes em colaboração com a PSP vai realizar-se no
próximo dia 4 de Fevereiro uma acção de prevenção para prevenir os atentados e burlas aos mais idosos.---------------------------No final, depois de lida a presente ata, composta por três 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 24:00 horas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Presidente

O Secretário

__________________________________ _______

_______________________________________

O Tesoureiro

O Vogal
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O Vogal
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O Vogal
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