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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017
----Ao décimo quarto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas e
trinta minutos, reuniu a Assembleia da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e
Monserrate) e Meadela, em Sessão Ordinária, nas instalações localizadas na Alameda João Alves
Cerqueira, em Monserrate, tendo a mesma sido presidida por António Rui Viana Fernandes da Ponte
(Presidente da Mesa da Assembleia) e secretariada por Maria da Glória Lourenço (1º Secretário) e por Rita
Joana da Silva Guerreiro (2º Secretário).-------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo da União das Freguesias fez-se representar na totalidade por José António Gonçalves Ramos
(Presidente), Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro), António José Rodrigues Soares Basto (Secretário) e
pelos Vogais Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida, Luís Ramiro Gigante Pinheiro, Manuel Lima da
Cunha Júnior e Vítor Manuel Antunes da Silva. -----------------------------------------------------------------------------------Conforme Folha de Presenças (documento 2) compareceram os membros da Assembleia: Ana
Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, António Rui Viana Fernandes da Ponte, Carlos Manuel Alves
Tavares, Fernando Domingues Afonso de Miranda, Francisco Carvalhido, Hugo Manuel Fernandes Meira,
Jaime Miranda Caridade, José Carlos Rego da Silva Oliveira Freitas, José Maria Amieira Flores, Mafalda
Sofia Araújo dos Santos Oliveira, Manuel Américo Matos Carvalhido, Maria da Glória Lourenço. Maria
Eugénia Correia de Castro Jácome, Mariana Pinheiro Coutinho Almeida, Rita Joana da Silva Guerreiro,
Rogério Manuel de Amorim Barros, Rui Manuel Pimenta Salgueiro, Sara Cristina Meira Brota e Sara Maria
Araújo da Silva Gorito. ------Não compareceram, justificadamente, José Manuel de Castro Filgueiras
(documento 3; substituído por Sara Gorito) e Tiago Fernandes de Oliveira (documento 4; substituído por
Francisco Carvalhido).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não foi realizado o registo áudio da sessão.--------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Rui Viana agradeceu a presença de todos, informou das substituições de
membros e procedeu à leitura da Convocatória (documento 1) e da respetiva Ordem de Trabalhos:---------A | Período Antes da Ordem do Dia
B | Período da Ordem do Dia
1. Aprovação da Acta nº 18, da sessão ordinária da Assembleia de Freguesia anterior;
2. Informação do Presidente;
3. Apreciação e votação, relativa ao Regulamento Tabelas e Taxas para o ano 2018;
4. Apreciação e votação, relativa às Grandes Opções do Plano, o Orçamento o Plano Plurianual de
Investimentos e Mapa do Pessoal para o ano 2018;
5. Autorização para assinatura de acordos de Competências e celebração de contratos;
6. Autorização de assinatura protocolos de acordos de execução e cooperação com outras entidades:
7. Criação de grupo de trabalho para eventual alteração do Regimento;
8. Outros assuntos de interesse para a Freguesia.
C | Período de Intervenção aberto ao Público.-------------------------------------------------------------------------------A | PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------------Carlos Tavares, como representante do PSD demonstrou-se completamente disponível para colaborar.----Francisco Carvalhido expôs a situação em que algumas ruas da zona geográfica da Meadela, se
encontravam sujas após a tempestade “Ana”.----------------------------------------------------------------------------------
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Américo Carvalhido referiu as ruas que ainda faltam alargar na Meadela para permitir melhor trânsito para
o comércio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Carlos Freitas fez uma intervenção referente à Feira da Meadela que é um tema que tem estado no
programa mas ainda continua no mesmo local.-------------------------------------------------------------------------------Francisco Carvalhido continuou a temática lembrando de como a Feira da Meadela deveria já estar
colocada na linha do Vale do Lima.-----------------------------------------------------------------------------------------------Rogério Barros afirmou que há outros interesses que mantêm a Feira naquele lugar.-----------------------------Américo Carvalhido defendeu que a sua localização aconteceu apenas pela requalificação do bairro.--------O Presidente José Ramos respondeu a todas as questões e realçou que tendo em conta que a próxima
Assembleia de Freguesia se realizaria apenas em Abril, os problemas encontrados deveriam ser
comunicados ao executivo atempadamente e não deixados arrastar para futura Assembleia. Esclareceu
que a Rua Couto Parente será concluída em breve. Para além de que a possibilidade de passagem de carros
pesados para cargas e descargas no centro cívico da Meadela já está pedida. Informou que em agenda
teria, no dia seguinte à Assembleia, uma reunião com o IRHU, portanto tudo faz crer que as obras estarão
para avançar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encerrado período antes da ordem do dia, sem intervenções do público, é iniciado período da ordem do
dia-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B | PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------------B.1 | Aprovação da Acta da sessão ordinária da Assembleia de Freguesia nº 18 (documento 5) |
Aprovação por maioria; 8 votos a favor, 11 abstenções (com declarações de voto. Por não terem
participado na sessão anterior)-----------------------------------------------------------------------------------------------------B.2 | Informação do Presidente (documento 6)|---------------------------------------------------------------------------Carlos Tavares questionou quais as associações que estão a receber subsídios por parte da Junta e quanto
à Cantina Social se esta é feita em parceria com a Santa Casa.------------------------------------------------------------Jaime Caridade conseguiu clarificar as questões levantadas relativamente às cantinas sociais.------------------O Presidente José Ramos informou todas as associações que são subsidiadas pela Junta e contempladas no
orçamento em Apoio Social.--------------------------------------------------------------------------------------------------------B.3 | Apreciação e votação, relativa ao Regulamento Tabelas e Taxas para o ano 2018 (documento 7)|
Existiu necessidade de esclarecimento relativamente às taxas de cemitério.-----------------------------------------Carlos Tavares considerou que existia uma boa estrutura e que se procura eficiência de serviços. Que
poderiam contar com ele para efetuar e aprovar uma proposta de estudo que permita uma taxa inferior
para ano seguinte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente José Ramos afirmou que as pessoas são atendidas na hora. Questão da eficiência não deverá
ser colocada em causa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovação por maioria; 18 votos a favor, 1 abstenção. -------------------------------------------------------------------B.4 | Apreciação e votação, relativa às Grandes Opções do Plano, o Orçamento o Plano Plurianual de
Investimentos e Mapa do Pessoal para o ano 2018 (documento 8) |Carlos Tavares apontou que a questão
de mobilidade, ambiental e praia, desportivo e parque da cidade vinham aqui descurados. Considerou que
o PPI apresentava apenas despesas e com um desvio de cerca de 100 mil euros. -----------------------------------Hugo Meira levantou a questão do Skate Parque que permanece como uma intenção para se colocar na
Praia Norte e, após reunir-se com pessoas da área do desporto, verifica que seria um erro essa localização
e que a melhor aposta seria por exemplo na Marina. Apresentou-se disponível para reunir e procurar em
conjunto com o executivo a melhor localização. -----------------------------------------------------------------------------O Presidente José Ramos disse que o Skate Parque é um projeto que se tem vontade de evoluir até a nível
do município e a localização é algo a verificar. ---------------------------------------------------------------------------------

1.º Mandato
Ata n.º 2
Pág. n.º 3

Hugo Meira afirmou que o orçamento vem a repetir o que não se veio a executar no orçamento anterior.-O Presidente José Ramos esclareceu que os orçamentos são sempre planos de intenções e há que tentar
que seja exequível. É necessário que esteja em orçamento para ir para às entidades para ser aprovado
como plano de intenções. Claro que todo este trabalho dependerá do município. ---------------------------------Sara Brota considerou que no PPI faltam incentivos para a Juventude, faltam medidas para os jovens.
Considera que se apresenta como um plano de intenções e não exequível. ------------------------------------------Rogério Barros congratulou por todos os partidos terem sido ouvidos e considerados para a elaboração do
PPI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maria Eugénia, relativamente à localização do Skate Parque, questionou se tudo que seria destinado à
Juventude teria de ser focado ao centro da cidade ou na marginal, porque não no Campo da Agonia?-------José Carlos Freitas afirmou que o orçamento tentou ouvir todos mas precisava de, talvez, atender mais
algumas atenções como a mencionada, o Skate Parque, e não obras que meramente fazem parte da
estruturação das vias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente José Ramos defendeu que o orçamento tem que ser dirigido para colocar freguesias "União",
como urbanas. O Município é que deverá fazer estas grandes obras, o executivo deverá apoiar e colocar
como intenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Flores considera que o orçamento reflete as várias fações políticas e demonstra as várias
necessidades/ intenções que se aspira. -----------------------------------------------------------------------------------------Aprovação por maioria; 15 votos a favor, 1 abstenção e 3 votos contra. Com declaração de voto de Carlos
Tavares que considera relativamente ao plano em si, como referido por vários elementos e pela Sara
Brota, este refere-se há 4 anos, aos mesmos itens como Feira da Meadela, Parque da Cidade e outras
questões ambientais. É um manifesto de boas intenções apenas sem resoluções aplausíveis. Quanto ao
cumprimento, a Câmara deve comprometer-se a assinar com a Junta ou a ter contratos escritos. As taxas
de execução são muito baixas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------B.5 | Autorização para assinatura de acordos de Competências e celebração de contratos (documento 9)Presidente José Ramos apresentou vários acordos e protocolos a serem verificados a nível de manutenção
de espaços verdes e praias. -----------------------------------------------------------------Hugo Meira intervém com
pedido de esclarecimento. ------------------------------------------------------Carlos Tavares questiona se estão a ser
bem-feitos os estudos para colocação de recursos, para saber se os valores a serem investidos são justos. --------------------------------------------------------Presidente José Ramos esclarece e justifica que o protocolo foi
feito com base nos custos tidos nos últimos 4 anos. ------------------------------------------------------------------------Aprovação por maioria; 18 votos a favor, 1 abstenção. -------------------------------------------------------------------B.6 | Autorização de assinatura protocolos de acordos de execução e cooperação com outras entidades
(documento 10)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente José Ramos faz uma breve apresentação do ponto. ----------------------------------------------------------Aprovação por maioria; 14 votos a favor (saiu 1 Membro Eleito), 1 abstenção e 3 votos contra. Com
declaração de voto de Carlos Tavares que considera existir uma falta de fundamentação de que a lei exige.
B.7 | Criação de grupo de trabalho para eventual alteração do Regimento (documento 11).-------------------Rui Viana, referiu que o Grupo de Trabalho deveria ser constituído, por um elemento de cada Partido
representado na Assembleia de Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------Hugo Meira considera que sim, deve existir como havia anteriormente e será ele o representante do
CDS/PP.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rogério Barros indica-se a si, como representante do Bloco de Esquerda. --------------------------------------------Carlos Tavares indica-se a si, como representante do PSD/PPD.---------------------------------------------------------Aprovada por unanimidade; 18 votos a favor. --------------------------------------------------------------------------------
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O Presidente da Mesa, Rui Viana, solicitou aos Agrupamentos da CDU e do PS, para virem a indicar o seu
representante, de forma a brevemente ser convocada a primeira reunião.--------------------------------------------B.8 | Outros assuntos de interesse para a Freguesia. |-------------------------------------------------------------------Carlos Tavares volta a focar as questões de limpeza da Meadela comparando com a limpeza da freguesia
urbana, considerando esta última melhor. Aponta a falta de contentores, que os serviços municipalizados
deveriam ser chamados à atenção. Para além disso aponta o caminho Manuela Machado e Zeca Afonso
que têm de ser iluminados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Francisco Carvalhido informou que a Rua da Veiga tem o contentor partido. ---------------------------------------O Presidente José Ramos esclarece que os resíduos são sempre reportados. Os Serviços municipalizados
estão com dificuldades de recursos humanos e o Sr. Bizarro tem reportado a situação da limpeza da
Meadela. A luz das zonas mencionadas é uma das recomendações mencionadas no plano. ---------------------C | Período de Intervenção aberto ao Público | Não se verificaram intervenções do público.-------------------O Presidente da Assembleia Rui Viana solicitou autorização para aprovação da Acta sob a forma de
Minuta, que foi lida e Aprovada por Unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------No final, depois de lida a presente ata, composta por quatro folhas devidamente numeradas e
rubricadas, a Assembleia de Freguesia deliberou aprová-la e vai ser assinada por quem a presidiu e por
Maria da Glória Lourenço e Rita Guerreiro, que a secretariaram.------------------------------------------------------------A reunião foi encerrada às zero horas.---------------------------------------------------------------------------------------O Presidente ……………..…………….………………….……. (António Rui Viana Fernandes da Ponte)
O 1º Secretário …………………….……………….…..….…………………. (Maria da Glória Lourenço)
O 2º Secretário ………………………………….…….………………………..………. (Rita Guerreiro)

