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Concelho de Viana do Castelo
7. Seguro Multirriscos/Sede da Meadela: Analisado o processo e as propostas recebidas. Deliberado por
unanimidade adjudicar o seguro à Companhia Viana Segura, pelo valor de 337,81€ (trezentos e trinta e
sete euros e oitenta e um cêntimos). Decidido ainda excluir do concurso a firma Integral Seguros pelo facto
de a sua proposta ter entrado fora do prazo. .................................................................................................
8. Queima do Judas: Conforme a tradição, no final deste evento será servido um verde de honra aos
participantes. .................................................................................................................................................
9. Concessão de alvará de sepultura perpétua: Deliberado conceder alavará n,º 09/62 a Paulo Moura e
Silva, residente na Rua Henrique Lopes, 241, 2º Dto – Meadela.---------------------------------------------------------10. Diversos: ..................................................................................................................................................
a) Agostinho Lima & Cerqueira, Lda. e Desaglima, Lda. (apresentação de empresa). Foi dado conhecimento
da apresentação deste grupo de estruturas em betão armado, assentamento de alvenarias e acabamentos.
b) Viatura de Monserrate: Foi dado conhecimento da cedência à Caritas para transporte de alimentos no
passado dia 18. ..............................................................................................................................................
11. Convites: ..................................................................................................................................................
a) 27.03.2015 – AATEC – Lançamento do livro “Encontro de Poetas da Nossa Escola”. ..................................
b) 29.03.2015 – Diocese de Viana do Castelo - Procissão do Senhor dos Passos. ............................................
c) 25.03.2105 – Centro Cultural do Alto Minho – Reunião do Secretariado das Comemorações do 25 de
Abril. ..............................................................................................................................................................
----No final, depois de lida a presente ata, composta por duas 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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