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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018
Aos vinte e seis dias do mês de Novembro 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, Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo e Vítor Manuel
Antunes da Silva. Os Vogais Luís Ramiro Gigante Pinheiro e Manuel Lima da Cunha Júnior não
estiveram presentes por razões de ordem particular.-------------------------------------------------------------No início da reunião, esteve presente a Direcção do Grupo Desportivo da Meadela que,
pessoalmente, quis oferecer uma camisola estampada do grupo desportivo como prova de gratidão
pelo apoio da UFVC, uma vez que foi esta a primeira entidade a subscrever a petição de Associação
Desportiva de Utilidade Pública.-----------------------------------------------------------------------------------------Após aprovação pelos presentes da acta anterior, foi estabelecida a seguinte Ordem de Trabalhos:-1. Atribuição de subsídios: Deliberada por unanimidade a atribuição dos seguintes subsídios:--------- Conferência Vicentina de Sta. Maria Maior Feminina (Cabazes): 90,00€ (noventa euros);-------------- Conferência Vicentina de Sta. Maria Maior Masculina (Cabazes): 90,00€ (noventa euros);------------- Conferência Vicentina de Nossa Senhora de Fátima (Cabazes): 120,00€ (cento e vinte euros;--------- Conferência Vicentina da Meadela (Cabazes): 120,00€ (cento e vinte euros);------------------------------ Conferência Vicentina de Monserrate (Cabazes): 120,00€ (cento e vinte euros);-------------------------- Conferência Vicentina do Senhor do Socorro (Cabazes): 120,00€ (cento e vinte euros);----------------- Coral Polifónico de Viana (Encontro de Coros do Norte, em Grijó): (200,00€) (duzentos euros);------ Associação Juventude de Viana: 150€ (cento e cinquenta euros) para II Torneio de Mini Hóquei;---- Rádio Alto Minho: 250,00 € (duzentos e cinquenta euros) para apoio ao programa “A Nossa
Terra”;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupo Desportivo da Meadela (Festa de Natal): 200,00€ (duzentos euros);-------------------------------- Paróquia de Monserrate (Festa de Natal): 200,00 (duzentos euros).------------------------------------------
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2. Cabazes de Natal: Deliberado atribuir aos 23 funcionários da UFVC um cabaz de Natal no valor de
690,00 (seiscentos e noventa euros), IVA incluído.-----------------------------------------------------------------3. Mensagem de Natal na Viana TV: Decidido fazer publicidade de Boas Festas natalícias na Viana
TV, pelo valor de 75€ (setenta e cinco euros).-----------------------------------------------------------------------4. Aquisição de Revista Estudos Regionais: Deliberado adquirir 12 exemplares à CER pelo valor de
194,40€ (cento e noventa e quatro euros e quarenta cêntimos).-----------------------------------------------5. Grandes Opções do Plano, Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos e Quadro de Pessoal:
Após análise dos projectos de documentos e recolha de sugestões, foram todos estes aprovados
por unanimidade. O Orçamento para 2019 é de 1.279 638,03€ (um milhão duzentos e setenta e
nove mil e seiscentos e trinta e oito euros e três cêntimos). O Presidente informou ter dado
cumprimentos ao Estatuto de Oposição. De acordo com as normas legais, vão os documentos ser
encaminhados para discussão e aprovação da Assembleia de Freguesia, a realizar no próximo dia 7
de Dezembro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Segunda reunião do mês de Dezembro do Executivo: Porque a data prevista da segunda reunião
do mês coincide com a noite de Natal, foi marcada a data de 26 de Dezembro para a sua
realização.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Autorização para representar na legalização do edifício destinado a fins sociais, com cave e résdo-chão e logradouro, inscrito na matriz da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa
Maria Maior e Monserrate) e Meadela, concelho de Viana do Castelo sob o artigo 4406
(Portuzelo/Meadela): Constatando-se a necessidade de proceder à escritura pública de
justificação, para legalização do prédio urbano composto por edifício destinado a fins sociais, com
cave e rés-do-chão e logradouro, com a área coberta de quatrocentos e vinte metros quadrados e
com a área descoberta de mil quinhentos e cinquenta e oito metros quadrados, sito na Rua das
Salinas, na União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela,
concelho de Viana do Castelo, OMISSO na Conservatória do Registo Predial de Viana do Castelo,
inscrito na respectiva matriz da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e
Monserrate) e Meadela, sob o artigo 4406, o qual teve origem no artigo urbano 2342 da agregada
Freguesia de Meadela, com o valor patrimonial tributário de 144.653.08€, ao qual se atribui igual
valor, visto o referido ter sido construído num terreno rústico pertença da Junta de Freguesia e não
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se encontrar registado na Conservatória do Registo Predial de Viana do Castelo. Apreciado
devidamente o assunto foi o mesmo posto a votação, tendo sido aprovado por unanimidade,
autorizar o Presidente José António Gonçalves Ramos para representar a Junta de Freguesia neste
procedimento, que será levado à próxima à Assembleia de Freguesia.---------------------------------------8. Concessão de sepultura perpétua: Deliberado conceder a sepultura perpétua nº 36 do
quarteirão 10 a Noémia Ferreira Maia Araújo, residente na Rua Alfredo Reguengo, 4900-578 Viana
do Castelo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. ATL de Natal 2018: Deliberado organizar os Tempos Livres de Natal de 17 a 21 e de 26 a 28 de
Dezembro de 2018 e 2 de Janeiro de 2019, em colaboração com o Colégio do Minho. Vão iniciar-se
os devidos contactos. O preço será de 65€ que inclui seguro, actividades e almoço.----------------------10. Localização de novos contentores: Foram recentemente colocados em diversos locais na área
geográfica da UFVC novos contentores, que estão a causar algum mal-estar pela sua má colocação,
pondo em perigo a circulação rodoviária. Vai ser enviada recomendação ao SMSBVC.-------------------11. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Dado conhecimento de envio de novo ofício ao Presidente do Município a solicitar reunião com
carácter de urgência;-------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Recepcionado convite para visita à Associação Gatos de Ninguém, que ficou de ser marcada
posteriormente;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Recebido agradecimento do CGVC pelo apoio prestado ao 3º Torneio de Golfe;------------------------d) Enviado ofício ao Município a manifestar preocupação pelo estado em que se encontra a
varanda do prédio nº 9 no Largo de S. Domingos;------------------------------------------------------------------e) Enviado ofício ao Município a manifestar o estado de perigo em que se encontra o passadiço
junto às Pedras Ruivas, na Praia Norte;--------------------------------------------------------------------------------f) Enviado ofício ao Município a solicitar imediata intervenção nos pilaretes da Rua dos Poveiros,
que originaram um acidente com um munícipe idoso, que teve que recorrer ao Hospital.------------------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 duas horas e quarenta e cinco minutos.-------------------------------
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