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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 29 DE AGOSTO DE 2018
Aos vinte e nove dias do mês de Agosto 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. Após aprovação da acta anterior, foi estabelecida a
seguinte Ordem de Trabalhos e dados os esclarecimentos convenientes para a justificação da marcação da
presente reunião com base na necessidade de cumprimento de prazos estabelecidos na lei nº 50/2018, de
16 de Agosto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Atribuição de subsídios: Deliberada por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios:--------------------- Ronda Típica da Meadela: 200€ (duzentos euros) para apoiar as Festas de Nossa Senhora das Dores;---------- Grupo Desportivo e Cultural dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo: 200 € (duzentos euros) para apoiar a
noite de fados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Paróquia de Nossa Senhora de Fátima: 300€ (trezentos euros) para apoio à Festa de Nossa Senhora das
Necessidades;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Francisco Laranjeira (invisual): 50€ (cinquenta euros) para a apoio na noite da realização dos tapetes das
Festas de Nossa Senhora da Agonia;------------------------------------------------------------------------------------------------- Comissão de Festas da Meadela: 2100€ (dois mil e cem euros) para apoio à realização da Festa de Santa
Cristina;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo Desportivo da Meadela: 150€ (cento e cinquenta euros) como contributo para a angariação de
fundos da colectividade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades
intermunicipais: Considerando os prazos estabelecidos pela lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, foi convocada a
presente reunião para análise e discussão da lei publicada, que aponta até15 de Setembro para comunicação
à Direcção-Geral das Autarquias Locais que não pretendam a transferência das competências no ano de
2019, após deliberação dos inerentes órgãos deliberativos. Depois de ampla e minuciosa análise, foi
deliberado propor à Assembleia de Freguesia a não aceitação da nova lei–quadro (instalação e gestão dos
espaços do cidadão) porque a criação do “Espaço do Cidadão” é apresentada como contribuindo para uma
descentralização da Administração Central com o intuito de aproximar os Serviços do Cidadão, mas que, no
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entender do Executivo, apenas trata de atribuir à Junta de Freguesia responsabilidades que pertencem e
devem ser desempenhadas pelos respectivos serviços públicos. No nosso entender, só melhorando e
desenvolvendo os diversos serviços públicos existentes se conseguirá melhorar a prestação aos cidadãos em
termos de equidade e contribuição para a diminuição das assimetrias. Em resumo: Esta lei causará
problemas relevantes de vária ordem, dos quais destacamos: Natureza Local e de Expressão Financeira.
Trata-se de facto de um presente envenenado para as Autarquias. No nosso entender, devemos fazer tudo
que estiver ao nosso alcance para defender e melhorar os serviços públicos de qualidade e próximo do
cidadão. Temos a consciência de que nas três instalações abertas ao público já prestamos praticamente
todos os serviços on-line disponibilizados pelo Estado a todos os cidadãos que a nós recorrem. Já existe na
área geográfica da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela
um espaço Cidadão CTT de Viana do Castelo, situado na Avenida Conde da Carreira e não observamos
vantagens significativas no serviço ao Cidadão. Face ao exposto, o Executivo deliberou por unanimidade não
aceitar a transferência de novas competências propostas, até porque o Governo quer elaborar um novo
mapa das freguesias até às próximas eleições autárquicas.------------------------------------------------------------------3. Análise de Reuniões do Executivo - Assembleia Municipal: Foram prestados esclarecimentos da forma
como estão constituídas as Assembleias Municipais e da inerente representação do Presidente do Executivo.
4. Módula C - Proposta para criação de nova página: Considerando que vão chegando informações da
existência de projeto governamental para a criação de novo mapa administrativo das freguesias, foi
deliberado protelar a decisão da eventual aquisição de nova página.-----------------------------------------------------5. Convívio das Marchas Populares: Concretizado o convívio em Santoinho. Reconhecido ter sido uma boa
maneira de recompensar os participantes das marchas populares.--------------------------------------------------------6. Convívio dos Moradores do Bairro Jardim: O Executivo esteve representado. Mais uma tradição que se
vai realizando eficazmente com o apoio da Autarquia.------------------------------------------------------------------------7. ATL de Verão: Decorreu com êxito e dentro do prazo que tem sido habitual nos anos anteriores e com
ampla adesão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Festas em Honra de S. Cristina: Como de costume, foi prestado todo o apoio logístico e financeiro e todos
os eventos decorreram com o êxito esperado.----------------------------------------------------------------------------------9. Festas da Agonia: Feito o balanço de como decorreram os diversos eventos a cargo da UFVC. Registado o
empenhamento dos funcionários da Autarquia, com destaque para Carlos Saraiva e Rosa Maria Lopes, que,
de novo este ano, tiveram uma intervenção extra laboral e de trabalho exemplar. Continuam a ser apuradas
as contas para que as mesmas sejam apresentadas à VianaFestas.---------------------------------------------------------
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10. Apoios às Juntas e Uniões de Freguesia: No prosseguimento do último encontro do Executivo com o
Presidente do Município e o Vereador da Coesão Territorial, continuamos apreensivos por não ter sido até
ao momento tomada qualquer deliberação para custear obras já executadas, algumas delas no mandato
anterior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Limpeza da Ribeira de Portuzelo: Uma preocupação a registar. Estão a ser tomadas as medidas para a sua
concretização;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Confraria da Senhora da Agonia: Recebido ofício de agradecimento pela colaboração prestada.-------------c) Clube de Golfe de Viana do Castelo: Recebido ofício pela colaboração no 1º Torneio de Verão.---------------d) Rua das Caixinhas – Meadela (alteração de sentido): Vai ser dada informação actualizada das diligências
que foram feitas junto do Município.-----------------------------------------------------------------------------------------------e) Iluminação pública das Ruas do Alto Xisto e do Xisto: Foi dado conhecimento junto da empresa Trifacelos
e do Município das reclamações apresentadas por um munícipe.----------------------------------------------------------f) Paróquia de Nossa Senhora de Monserrate: Vamos fazer-nos representar na Festa do Apostolado do Mar,
no dia 16 de Setembro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------g) Poesia “Carlos Santos”: A Autarquia vai estar representada neste evento no próximo sábado, no Teatro Sá
de Miranda.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 e trinta minutos.----------------------------------------------------------O Presidente
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