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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 26 DE MARÇO DE 2018
Aos vinte e seis dias do mês de Março do ano de dois mil e dezoito, reuniu o Executivo da União das
Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, na sede de Santa
Maria Maior, sita na Rua Conde de Aurora, nº 689, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, com a
presença de José António Gonçalves Ramos (Presidente) e os Vogais António José Rodrigues Soares
Basto, Amadeu Morais Bizarro, Luís Ramiro Gigante Pinheiro, Manuel Lima da Cunha Júnior, Maria
Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo e Vítor Manuel Antunes da Silva, com a seguinte
Ordem de Trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Atribuição de subsídios:-----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios:--------------------------------------------- Associação dos Amigos da Maternidade do Hospital do Alto Minho: 250 € (duzentos e cinquenta
euros) como contributo para a melhoria de condições.------------------------------------------------------------ Academia de Dança Studio: 150€(cento e cinquenta euros) para apoio na representação de Viana
do Castelo no Festival de Dança do Norte.----------------------------------------------------------------------------2. Julgamento dos limites Areosa/Monserrate: Através do Dr. Manuel Gonçalves, recebemos do
Tribunal Administrativo de Braga cópias de documentos juntos ao processo pela Areosa. Vão os
mesmos ser analisados e preparada a respectiva alegação de defesa.----------------------------------------3. Assuntos pendentes (e-mail endereçado ao Vereador Arq. Luís Nobre): Até à presente data, não
foi recebida qualquer resposta por parte do Senhor Vereador. Deliberado não efetuar qualquer
diligência antes do período pascal.-------------------------------------------------------------------------------------4. Jardim de Infância de Monserrate e Meadela: Na sequência das diversas reivindicações das
Associações de Pais, e após o envio dos nossos ofícios ao Município, continuamos a aguardar
soluções, sendo que, lamentavelmente, já não será nas férias da Páscoa que as situações fiquem
resolvidas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Concessão de sepultura perpétua: Deliberado o direito de concessão da sepultura perpétua
nº 28 do quarteirão 10, a Rosa Fernandes Machado, residente na Rua de S. João, Bloco 13, rés/chão
Dto., 4900-418 Viana do Castelo.-----------------------------------------------------------------------------------------
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6. Acessibilidade das instalações de Santa Maria Maior e Meadela: Na sequência de observação
do grupo de trabalho do novo Regimento da Assembleia de Freguesia, e após diligências definidas
na reunião anterior, vão ser enviadas fotografias das áreas a intervir para posterior recolha de
orçamentos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Jornadas de Arte Popular: Foi recebido convite da Junta de Freguesia de Lanheses para a
participação das Marchas da Ribeira, no dia 22 de Junho, em Lanheses. Auscultada a ensaiadora das
Marchas, Raquel Amorim, vai esta proceder ao ensaio das marchas para que possa participar,
sendo que a ensaiadora admite ter muitas dificuldades na sua participação pessoal. Vão ser
mandados executar novos arcos de marcha, indo ao encontro da velha reivindicação para a sua
substituição.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Aquisição de Computador Portátil: Deliberado por unanimidade adquirir à firma Infortécnica,
um computador portátil ASUS Vivobook 15 A 542-Intel i3-7100U, pelo valor de 468,75€, acrescido
de IVA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Acção de sensibilização de entrega de declaração de IRS via portal das Finanças: O Presidente
do Executivo recebeu um e-mail da Direcção de Finanças sobre a entrega do IRS. Após o seu amplo
esclarecimento, e no sentido da salvaguarda de eventuais inconvenientes, foi deliberado não aderir
na globalidade ao projecto proposto, admitindo, no entanto, manter os procedimentos habituais e
simplificados e que não causem quaisquer inconvenientes e responsabilidades aos funcionários a
exemplo do passado. Assim, manter-se-á a norma corrente de apoio logístico essencialmente aos
munícipes sem condições mínimas no preenchimento, excluindo o apoio à entrega de declarações
que envolvam imobiliário, rendimentos prediais, heranças, etc.. Sugerido, para evitar eventuais
mal-entendidos, emitir aos serviços da Autarquia norma esclarecedora sobre o assunto.---------------10. Fontenários Públicos em Monserrate (sem funcionar): Porque a situação se arrasta desde há
algum tempo, vai ser enviado ofício ao Senhor Presidente dos SMSBVC a solicitar a sua intervenção.
11. Situação de insalubridade na Rua de Riom, Lote 9: Apesar das inúmeras diligências efectuadas
pela UFVC e a estipulação por parte dos serviços de contencioso do Município de prazo para a
resolução do problema, a situação mantém-se. Sabe-se que os moradores do prédio estão a
reclamar permanentemente junto do Município, sem que seja encontrada solução. Porque se trata
de problema de saúde pública e, de acordo com o Delegado de Saúde, de reconhecida
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preocupação, vai amanhã o Executivo fazer diligências pessoais junto dos responsáveis do
Município.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Registo Patrimonial da Capela de Santa Catarina: Por ocasião das diligências efectuadas
aquando da reorganização administrativa com a agregação das três Freguesias, foi efectuado
levantamento junto da Repartição de Finanças de todos os bens aí registados, verificando-se várias
situações que tem vindo a ser corrigidas. Nesta situação encontra-se registada, sob o artigo 1055 na
União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, antigo 648
da Freguesia de Monserrate, a Capela de Santa Catarina. Porque na verdade a Capela de Santa
Catarina sempre pertenceu à Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora de Monserrate, pessoa
colectiva nº 501084126, foi deliberado propor à Assembleia de Freguesia a rectificação da
titularidade da inscrição matricial do referido prédio.-------------------------------------------------------------13. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Relembrada a Queima do Judas no próximo sábado, dia 31 de Março. Apesar de tudo estar de
acordo com as normas em vigor, surgiu o evitar do percurso na Praça da República do Cortejo.
Definido que iremos cumprir o planeado e difundido na comunicação social, admitindo que, ao
passar na Praça, solicitaremos a não interferência dos bombos.------------------------------------------------b) Recebido da Direcção da Cooperativa de Habitação Económica Capitães de Abril o relatório do
ano de 2017 e o plano de actividades para 2018.-------------------------------------------------------------------c) Recebido da Associação de Moradores da Cova o relatório e contas de 2017.---------------------------d) Recebido da Associação de Pais do Jardim de Infância nº 1 pedido para a cedência de instalações
para uma reunião a realizar no dia 26 de Março, em Santa Maria Maior.------------------------------------e) Recebido da AISCA pedido para a realização da sua Assembleia Geral nas instalações de
Monserrate, no dia 24 de Março.-------------------------------------------------------------------------------------------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 ______________________
(Manuel Lima da Cunha Júnior)

O Vogal_________________________
(Vítor Manuel Antunes da Silva)
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O Vogal_________________________________
(Luís Ramiro Gigante Pinheiro)

O Vogal_________________________________________
(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo)

