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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 22 DE OUTUBRO DE 2018
Aos vinte e dois dias do mês de Outubro 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, Manuel Lima da Cunha Júnior, Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo e Vítor Manuel
Antunes da Silva. O Vogal Luís Ramiro Gigante Pinheiro não esteve presente por razões de ordem particular.
Após aprovação da acta anterior, foi estabelecida a seguinte Ordem de Trabalhos:-----------------------------------1. Atribuição de subsídios: Deliberada por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios:--------------------- Associação de Dadores de Sangue da Meadela: 200€ (duzentos euros) destinados ao apoio às
comemorações do seu XXII aniversário;-------------------------------------------------------------------------------------------- Paróquia de Monserrate: 400€ (quatrocentos euros) para apoio na animação e aquisição de castanhas no
magusto paroquial, a realizar no dia 10 de Novembro;------------------------------------------------------------------------- Paróquia de Monserrate: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio à edição do Guia Paroquial
2018/2019 e divulgação de espaços de culto e capelas nas instituições e escolas de Monserrate;----------------- Associação Juventude de Viana: 350€ (trezentos e cinquenta euros) para apoio à época desportiva
2018/2019 e à participação na Taça CERS.----------------------------------------------------------------------------------------2. Publicação do livro de História do Templo-Monumento de Santa Luzia: O autor António Carvalho,
investigador da história local e já habitual colaborador, apresentou o projecto da edição em referência. Na
sequência do plano de actividades aprovado, sentimos o dever de que tal se concretize. Do projecto está
previsto o apoio logístico e a cedência de algumas fotos da Confraria de Santa Luzia. Dos orçamentos
recolhidos, a melhor proposta é da Tipografia Sousa, no valor de 10 250,00€, a que acresce IVA à taxa de 6%.
Foi lançado o repto à Vereadora da Cultura para que esta edição acolha a parceria da Câmara Municipal,
pelo que se aguarda resposta ao ofício enviado sobre o assunto.----------------------------------------------------------3. Proposta Street Store Viana do Castelo-Parceria JF/Metamorphys: Após análise da solicitação da
proposta recebida do Núcleo da Juventude Socialista foi decidido não atender à pretensão solicitada, pois
esta poderia criar antecedentes com organizações partidárias semelhantes. Entretanto, tal como tem vindo
a acontecer, estamos disponíveis caso a Metamorphys nos solicite, dentro das possibilidades habituais, a
nossa contribuição.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. Concessão de Sepulturas Perpétuas:-------------------------------------------------------------------------------------------a) Deliberado conceder a sepultura perpétua nº 33 do quarteirão 10, a Vítor Manuel Lima da Silva, residente
na Rua das Salinas, nº 150, 4900-807 Viana do Castelo;-----------------------------------------------------------------------b) Deliberado conceder a sepultura perpétua nº 34 do quarteirão 10, a Otília Martins Branco, residente na
Rua do Barral, nº 38, 4900-600 Viana do Castelo.-------------------------------------------------------------------------------5. Alteração de alvarás de sepulturas perpétuas:------------------------------------------------------------------------------a) Considerando a documentação apresentada pelos descendentes de Cândido Augusto Pires Costa, já
falecido, titular da sepultura perpétua nº 41 do quarteirão 4, a titularidade passa agora para o nome de uma
das suas filhas, Maria Augusta Rodrigues Pires Costa da Rocha, residente na Rua Engº João Branco, lote 2 2º Dto, 4900-299 Viana do Castelo. Ficou também estipulado que metade da sepultura será de sua irmã
Maria Goreti Rodrigues Pires Costa Miranda, residente na Rua Engº João Branco, lote 13- 3º Dto Frente,
4900-299 Viana do Castelo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Conforme declarações recebidas por e-mail nesta Autarquia, em 18/10/2018 e 19/10/2018, vieram as
filhas do titular Domingos Gonçalves Silva da sepultura perpétua nº 7 do quarteirão 10 (já falecido), solicitar
a alteração do alvará para a sua mãe e madrasta Maria do Céu Gomes da Silva, residente no Largo de Santo
Amaro, nº 6, 4900-292 Viana do Castelo, uma vez que os outros herdeiros abdicaram da sepultura, conforme
correspondência recebida.------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Toponímia: Analisada e aceite a proposta da Comissão de Toponímia para a atribuição da denominação
de Largo da Sagrada Família ao recinto fronteiro ao adro da Igreja da Sagrada Família, bem como a atribuição
do nome do Dr. José Crespo a uma artéria, que fica em agenda para quando surgir um novo arruamento.----7. Clube Desportivo de Monserrate: Tomado conhecimento do planeamento para a cedência de transporte.
Ficou combinado sensibilizar o Clube para que, face às muitas saídas, procure junto do Município uma
eventual oferta de carrinha.----------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Grandes opções do Plano: Considerando que vai ser necessário preparar o próximo plano, o Presidente
do Executivo apelou aos membros do Executivo para se prepararem para a sua elaboração.----------------------9. Diversos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Dada a informação do envio de ofício ao Vereador da Coesão Territorial, a insistir pela concretização de
reunião, especificamente para tratar da Feira da Meadela; Contratação pública; Custos com pessoal; etc.;----b) Recebido agradecimento das Guias da Meadela pela colaboração prestada na ida a Londres;------------------c) Dado conhecimento das diversas diligências sobre a instalação da fibra da MEO na zona da Meadela;--------
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d) Dada a informação da cedência da carrinha ao Agrupamento 348 dos Escuteiros para transporte de
materiais para a abertura do ano Escutista;--------------------------------------------------------------------------------------e) Dado conhecimento da oferta de alguns livros a participantes no programa Preço Certo, da RTP1;-----------f) Recebido da Associação de Reformados agradecimento pela colaboração prestada;------------------------------g) Prestada colaboração ao Agrupamento de Escolas de Monserrate no transporte de mesa de ténis de Vila
Verde para Viana;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h) Aceite o pedido para a cedência das instalações antigas para a ministração de curso de macramé;-----------i) Tomado conhecimento da informação do IRHU aos moradores do Bairro de Monserrate de que as obras de
beneficiação se iniciarão ainda no mês de Outubro.-------------------------------------------------------------------------------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 vinte e três horas.--------------------------------------------------------------------------------O Presidente
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