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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 26 DE JUNHO DE 2020

----Ao vigésimo sexto dia do mês de Junho do ano de dois mil e vinte, sexta-feira, pelas vinte e três 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 do Polo de Monserrate, sitas na Alameda João
Alves Cerqueira, nº 470, Viana do Castelo, tendo a mesma sido presidida por António Rui Viana Fernandes da
Ponte (Presidente da Mesa da Assembleia) e secretariada por Maria da Glória Lourenço (primeira secretária)
e António Amorim Carvalhosa, segundo secretário.--------------------------------------------------------------------O Executivo da União das Freguesias fez-se representar por José António Gonçalves Ramos (Presidente),
António José Rodrigues Soares Basto (Secretário), e pelos Vogais, Luis Ramiro Gigante Pinheiro, Vítor Manuel
Antunes da Silva, Rita Joana Silva Guerreiro e Rui Manuel Pimenta Salgueiro.------------------------------------------Justificou a sua ausência Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro), por motivos familiares.-----------------------------------Conforme Folha de Presenças (Documento nº 2) compareceram os membros da Assembleia: Carlos
Manuel Alves Tavares, Fernando Domingos Afonso de Miranda, Francisco José Pereira Carvalhido, Hugo
Manuel Fernandes Meira, Jaime Miranda Caridade, João António de Sousa Correia, José Adamastor Gavinho
Gonçalves, José Carlos Rego da Silva Oliveira Freitas, José Manuel de Castro Felgueiras, José Maria Amieira
Flores, Mafalda Sofia Araújo dos Santos Oliveira, Manuel Américo Matos Carvalhido, Maria Eugénia Correia
de Castro Jácomo, Mariana Pinheiro Coutinho de Almeida, Rogério Manuel de Amorim Barros e Tiago
Fernandes Oliveira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não compareceram, justificadamente Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, a qual foi substituída
por José Adamastor Gavinho Gonçalves e de Sara Cristina Meira Brota substituída por Francisco Carvalhido.-----O Presidente da Assembleia Rui Viana agradeceu a presença de todos, informou das substituições de
membros da Assembleia e procedeu à leitura da Convocatória (Documento nº 1) e da respectiva:-------------------Ordem de Trabalhos:------------------------------------------------------------------------------------------------------A | Período antes da Ordem do Dia----------------------------------------------------------------------------------------B | Período da Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------------------------1º Informação do Presidente;------------------------------------------------------------------------------------------------2º Discussão de outros assuntos de interesse para a Freguesia.----------------------------------------------------------C. PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO.------------------------------------------------------------------------C | Período de intervenção aberto ao público. (não terá lugar)-------------------------------------------------------Nos termos do artº 3º da Lei nº 1-A/2020 de 19 de Março (medidas excepcionais e temporárias de resposta
à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-COV-2 e da doença COVID – 19) e, tendo em
conta a necessidade de assegurar o necessário distanciamento social, a reunião da Assembleia de Freguesias
será realizada sem a presença de público. A qual foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------A | PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA-------------------------------------------------------------------------------------A.1 – Intervenções dos eleitos:
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----Carlos Tavares, no uso da palavra disse pretender colocar duas ou três questões, uma relativamente ao
pólo de Saúde da Meadela disse que gostaria de saber qual é o ponto da situação atual. A outra é uma
denúncia que vem fazendo já alguns anos e reitera hoje esta mesma denúncia que diz respeito às zonas
balneares e de lazer, na Praia de Argaçosa o lançamento de esgotos despejados indiscriminadamente, a
colocação de placas para que os clientes vejam que a água é imprópria para banhos. A existência do foco de
poluição na praia do Coral. Quanto aos cães abandonados informa ainda que tem tido alertas de diferentes
pessoas que denunciam a existência de cada vez haver na via pública mais cães abandonados e não haver
solução para isso. Entende dever sensibilizar-se a Câmara Municipal, pois é ela a responsável por tratar de
resolver solucionando esta problemática.--------------------------------------------------------------------------------------------Rogério Barros faz uma chamada de atenção para a inexistência de locais próprios na Urbanização
Capitães de Abril de S. Vicente, de estacionamento para portadores de deficiência física. Também na Rua
Ferreira de Castro não existe estacionamento diferenciado para estes mesmos cidadãos portadores de
deficiência física. Por isso dentro das possibilidade desta Assembleia achava por bem ser criado lugar de
estacionamento para os cidadãos supra referidos----------------------------------------------------------------------------------Tiago Oliveira referindo-se à Unidade de Saúde Familiar na Meadela, quer saber o que mudou
relativamente ao anterior mandato, dado que segundo foram informados pelo Dr José Manuel da Cunha não
será possível a instalação/construção de Unidade Familiar, dada a inexistência de utentes necessários para
poder ser criada Unidade familiar. Gostaria de saber se houve alguma resposta sobre a moção aprovada
anteriormente das papeleiras junto a esplanadas.----------------------------------------------------------------------------------Jaime Caridade, pretende ser esclarecido acerca das passadeiras na Rua Conde de Aurora, aliás já
anteriormente questionou sobre este mesmo assunto. Gostaria ainda de saber quando será e deverá ser
feita a requalificação da ponte de Mouros em Santa Luzia, dado que esta se encontra em avançado estado
de abandono e degradação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Hugo Meira, no uso da palavra disse ser necessário fazer chegar esta sua preocupação a quem de direito,
dado que a proteção existente na Ponte Eiffel não ser adequada, é um amontoado de arames mal colocados
e disforme. É urgente que na Ponte Eiffel terá de ser feita adaptação/substituição da proteção e destes
disformes arames, tal como está é uma confusão muito grande. Será preciso fazer algo que seja mais
adequado, consentâneo e digno, de forma que não prejudique o monumento em que se encontra. Fala
ainda a propósito do Becos dos Fornos pretendendo saber se está contemplado na requalificação -----------------O Presidente José Ramos em relação ao Centro de Saúde da Meadela informou que está a decorrer
processo de expropriação com vista a futuramente ser construída a extensão do Centro de Saúde e não uma
Unidade de Saúde Familiar, está em curso o processo para que esta obra se concretize. Respondendo ainda
ao eleito Carlos Tavares informa que a praia do Coral está classificada e se destina a espaço de lazer e
frequência de canídeos, a utilização desta zona é não aconselhável para banhos. Quanta à praia da Argaçosa
poderão colocar-se placas informativas de zona não aconselhável a banhos, mas não placas proibitivas. Em
relação à preocupação de Rogério Barros quanto ao estacionamento destinado a cidadãos com incapacidade
física disse o Presidente da União que morou no local e tem conhecimento pessoal da existência das placas,
porém também sabe que estes locais são impropriamente utilizados por moradores não incapacitados,
porém refere que vai providenciar para que sejam colocadas placas no local indicadoras de estacionamento
para portadores de mobilidade reduzida. Em relação às passadeiras a colocar na Rua Conde de Aurora
responde o presidente do executivo que já providenciou para a colocação da referida passadeira. No que
respeita à Ponte Eiffel o que existe é uma proteção transitória e provisória, estando em estudo o processo
definitivo para proteção a fim de evitar que as pessoas acedam ou possam aceder aos cabos elétricos. No
que respeita ao Beco dos Fornos não tem a certeza se este espaço consta elencado na lista, irá verificar.----------Concluído o ponto de período antes da ordem do dia passou-se ao:-----------------------------------------------B - PERÍODO DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------------------------------------------------------B.1 - Informação do Presidente-----------------------------------------------------------------------------------------------
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----Intervenção do Presidente do Executivo José Ramos, tendo como suporte o Documento nº 3, também
integrante da presente ata, deu nota das reuniões do executivo no período compreendido entre 1 de abril e
31 de maio, e, de trabalho efetuado, informando das representações da União de Freguesias em diversos
eventos, das ações levadas a cabo no âmbito do Apoio Social, da Cultura/Desporto e Educação. Informou
ainda das pequenas reparações que ao longo do tempo foi necessário fazer, e ainda de intervenções
necessárias no âmbito da manutenção dos espaços públicos da competência da União, apresentando
também e por último a respetiva informação Financeira onde constam os resumos das receitas e despesas.-----Não houve intervenções em relação às informações do Presidente do Executivo.---------------------------------B.2. Discussão de outros assuntos de interesse para a freguesia:-------------------------------------------------------O Presidente do Executivo José Ramos disse já ter referido muitos assuntos quando apresentou a
informação, mas refere como assuntos de interesse que já todos os trabalhadores se encontram em funções
agradecendo a colaboração prestada nestes tempos de pandemia; informou ainda que os vestiários não
estão a ser utilizados. O Executivo manteve sempre reuniões por videoconferência, via “Whatsapp”, tendo
sido a última reunião havida, já presencial. Informou ainda que a feira deixou de realizar-se, daí não foram
pagas as rendas na totalidade, foi feito um abatimento de 50% a todas as mensalidades; Foi encerrado o
Cemitério; O Município no âmbito da pandemia forneceu 2000 máscaras à União de Freguesias, uma por
munícipe com mais de 60 anos; Foram colocadas barreiras de vidro, onde havia atendimento ao público,
para proteção dos colaboradores. A União adquiriu para o pessoal colaborador os materiais necessários para
a sua proteção. Assim como ajudou a custear a aquisição de ventiladores para o hospital.-----------------------------À Congregação de Nossa Senhora de Fátima subsidiaram-se bens alimentares no valor de € 200,00; foram
adquiridas botas isolantes no valor de € 200,00: foram adquiridas máscaras e álcool gel no valor de €
2.122,00; por dádiva da firma Vianapescas houve distribuição de peixe congelado para as IPSS: Associação de
Reformados, Casa dos Rapazes, Santa Casa ao Lar de santiago e Casa da Caridade; A Associação Empresarial
arranjou parcerias e facultou a distribuição de material de proteção para os comerciantes; Foi concedido, no
âmbito COVID um apoio por parte da firma West Sea no valor de € 1.750,00; A Comissão de Festas da
Meadela participou o cancelamento das festas da Meadela; Foram feitas obras na Quinta de Monserrate que
dá aceso às garagens no parque Luis Filipe;----------------------------------------------------------------------------------Maria Eugénia pergunta quem faz a higienização das casas de banho da praia norte, dado que certo dia
manhã cedo passou por lá e as casas de banho estavam totalmente inutilizáveis, conspurcadas.---------------------Tiago Oliveira, no uso da palavra, falou das temáticas lojas com história querendo saber qual o ponto de
situação em que situação este processo se encontra. Pretendendo também saber acerca do regulamento das
lojas de memória de Viana do Castelo.------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da União respondeu à eleita Maria Eugénia informando que as casas de banho são da
responsabilidade dos concessionários e a eles pertence a sua higienização. Ao eleito Tiago Oliveira
respondeu entregando-lhe documento onde consta a forma e requisitos de candidatura das citadas lojas.--------Esgotada a ordem de trabalhos passa-se para o:----------------------------------------------------------------------------C. | PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO---------------------------------------------------------------------Não se verificando quaisquer intervenções do público, respeitando estabelecido no artº 3º da Lei nº 1A/2020 de 19 de Março (medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica
provocada pelo coronavírus SARS-COV-2 e da doença COVID – 19) e, tendo em conta a necessidade de
assegurar o necessário distanciamento social, assim,------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Rui Viana, deu como concluída a Assembleia e solicitou autorização para
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aprovação da Acta sob a forma de Minuta, composta por quatro folhas, que foi lida e Aprovada por
Unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi encerrada às zero horas e trinta minutos.--------------------------------------------------------------| O Presidente ……….……………………………………. (António Rui Viana Fernandes da Ponte)
| O 1º Secretário ………………….……. ………….…….…………………. (Maria da Glória Lourenço)
| O 2º Secretário …………………….. ………………………..………. (António Amorim Carvalhosa)

