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ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DE 12 DE NOVEMBRO DE 2014 

 

----Aos doze dias do mês de Novembro de dois mil e catorze, reuniu na sua sede, pelas 
vinte e uma horas e trinta minutos, o executivo da União das Freguesias de Viana do 
Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, tendo presidido José António 
Gonçalves Ramos (Presidente), com as seguintes presenças: Amadeu Morais Bizarro 
(Tesoureiro), António José Rodrigues Soares Basto (Secretário), Carlos Manuel Alves 
Tavares (Vogal), Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo (Vogal), Maria da 
Conceição Barbosa Azevedo (Vogal) e Rui Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal).------------------ 
----Em sequência da abertura dos procedimentos concursais de Ajuste Directo, 
deliberados na passada reunião de 27 de Outubro (acta n.º 27), foram recebidas as 
seguintes propostas:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
----a) de Manuel Passos da Silva Fernandes, proposta para construção de jazigo Lt. 03 – 
Cemitério Paroquial da Meadela, pelo valor de 7.890 € (sete mil oitocentos e noventa 
euros). O executivo delibera a sua adjudicação.-------------------------------------------------------- 
----b) de Coelho Gomes & Filhos, Lda, proposta para execução de passeios na área da 
freguesia, pelo valor de 5.999,49 € (cinco mim novecentos e noventa e nove euros e 
quarenta e nove cêntimos). O executivo delibera a sua adjudicação.----------------------------- 
----No final, depois de lida a presente ata, composta por uma folha devidamente 
numerada e rubricada, 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 trinta minutos.------------------------------ 
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