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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 9 DE ABRIL DE 2018
Aos nove dias do mês de Abril 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, 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 subsídio: Deliberada por unanimidade a atribuição de subsídio à AATEC (Associação dos
Antigos Alunos da Escola Técnica): 150€ (cento e cinquenta euros) para patrocínio da sua revista anual). ....
2. Julgamento dos limites Areosa/Monserrate: Com a colaboração das testemunhas Dr. Alberto Abreu,
Dr. José Lopes e Engº Vítor Silva, foram fornecidos ao Dr. Manuel Gonçalves textos para apoio nas
alegações. Continuaremos a aguardar serenamente a decisão judicial. .........................................................
3. Novos Topónimos (Meadela): Aprovada por unanimidade a proposta apresentada pelos membros do
Executivo, Amadeu Bizarro e Vítor Silva, sendo assim deliberado manter a proposta de Caminho dos
Rubins, uma vez que este fazia parte da dita Quinta, e não da Quinta do Pintor, propriedade de António
Feijó. Foi também entendido manter a atribuição do nome de “Dadores de Sangue” que vem reconfirmar a
deliberação da agregada Freguesia da Meadela e do ofício enviado pelo Presidente da Associação de
Dadores de Sangue da Meadela. ....................................................................................................................
4. Descongelamento das carreiras remuneratórias: No prosseguimento da aplicação do disposto no
Art. 18º da Lei nº 114/2017, de 29 de Dezembro, foi deliberado aprovar a alteração do valor de 583,58
para 635,07. Porém, os valores retroactivos só serão repostos após a saída de alteração com publicação
governamental. .............................................................................................................................................
5. Maio Florido 2018 “Coroas” na área geográfica da UFVC: Deliberado manter a organização do Concurso
nos moldes dos anos anteriores. ....................................................................................................................
6. Concurso de Coroas de Maio da Associação Sociocultural dos Moradores do Núcleo Habitacional da
Abelheira: Deliberada a oferta de livros para premiar os participantes no concurso, a realizar pela
Associação, no dia 1 de Maio. ........................................................................................................................
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7. Análise, discussão e aprovação das Contas de Gerência de 2017 - Inventário de todos os bens 2017 e
Relatório de Gestão e a 1ª Revisão Orçamental e PPI 2018: Após pormenorizadas explicações, foram os
documentos presentes aprovados por unanimidade. Registe-se uma execução de 90,86 %, 1.201.809,26 €
relativamente à receita e 87,68%, 1.159.779,77 € relativamente à despesa, sendo o saldo de gerência para
o ano de 2018 de 42.029,49€ (quarenta e dois mil e vinte e nove euros e quarenta e nove cêntimos). .........
8. ATL da Páscoa: Feito o balanço de como decorreram os tempos livres da Páscoa. Reconhecida a
necessidade de manter estas iniciativas como forma de ajuda a quem tem dificuldades em deixar
entregues e ocupados os seus educandos no período de férias. Participaram no ATL 33 crianças. .................
9. Queima do Judas: Iniciativa realizada com ampla participação dos munícipes e que decorreu
satisfatoriamente. ..........................................................................................................................................
10. Compasso Pascal na Meadela: Decorreu como tem sido a tradição e com muito agrado. .......................
11. Remodelação da zona envolvente ao Jardim D. Fernando e Rua de S. Tiago: No final da passada
semana, foi tomado conhecimento do início das obras de melhoramento, o que naturalmente foi objecto
de satisfação, já que há muito pugnávamos pelas mesmas. Para atenuar os inconvenientes com as obras,
solicitámos ao Município que seja autorizado, no decorrer das mesmas, o aparcamento no Parque da
Senhora da Agonia aos proprietários e arrendatários de garagens da área envolvida bem como seja
excepcionalmente permitido aos comerciantes a carga e descarga de mercadorias. .....................................
12. Surgimento de insectos na zona de separação dos Estaleiros Navais e o Bairro dos Pescadores: Alguns
moradores queixam-se do aparecimento de grandes quantidades de insectos nesta zona. Porque se julga
que os mesmos advêm das sebes de separação, foi enviado ofício aos Recursos s Humanos dos Estaleiros a
solicitar intervenção. .....................................................................................................................................
13. Diversos: ..................................................................................................................................................
a) Informado que a próxima Assembleia de Freguesia se realizará no dia 27 de Abril, no Polo de
Monserrate. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) Recebido e aceite o pedido de cedência das instalações de Santa Maria Maior, para a realização da
Assembleia Geral da Associação Sociocultural dos Moradores do Núcleo Habitacional da Abelheira, no dia
9, pelas 21 horas. ...........................................................................................................................................
c) Recebido da Direcção de Finanças ofício a agradecer a habitual colaboração na entrega electrónica das
declarações do IRS. ........................................................................................................................................
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d) Prestada informação sobre o ofício endereçado aos SMSBVC sobre os comentários críticos pelo não
funcionamento dos fontenários públicos. ......................................................................................................
e) Prestada informação sobre o ofício recebido da recente Associação “Viana Garças Clube”, em que estes
se disponibilizam para futura colaboração. ....................................................................................................
f) Dado conhecimento do envio de ofício ao Município a solicitar a electrificação do troço da Rua da Linha Rua da Liberdade - Rua das Carvalheiras. .......................................................................................................
g) Dada informação do envio de ofício ao Município a solicitar a eliminação de ruídos provenientes das
tampas de saneamento e águas pluviais na Rua do Xisto. Acabamos de ser informadas ter sido já resolvido.
h) Enviado ofício ao Município a solicitar placa sinalética de rua sem saída para o Beco do Depósito. ...........
i) Enviado ofício ao Município a solicitar intervenção na segurança de postes de iluminação em algumas
vias, nomeadamente: Rua Padre Himalaia, Avenida da Abelheira, Rua Martim Velho e Rua dos Bombeiros. .
----No final, depois de lida a presente ata, composta por três 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. …………………………………………………………………………………………………….
O Presidente ________________________
(José António Gonçalves Ramos)

O Tesoureiro ______________________
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(Vítor Manuel Antunes da Silva)
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(António José Rodrigues Soares Basto)
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