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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 8 DE FEVEREIRO DE 2016
Aos oito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezasseis, reuniu na sede, sita na Rua
Conde de Aurora, nº 689, 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, estando
presentes José António Gonçalves Ramos (Presidente), António José Rodrigues Soares Basto
(Secretário), Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro), Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida
Figueiredo (Vogal) e Rui Manuel Pimenta Salgueiro (vogal). Justificaram a sua ausência, por
motivos de ordem familiar de última hora, os Vogais Carlos Manuel Alves Tavares e Maria
da Conceição Barbosa Azevedo. ------------------------------------------------------------------------Após análise da acta nº56, foi a mesma aprovada pelos presentes. --------------------------------De seguida, entrou-se na Ordem de Trabalhos:-------------------------------------------------------1. Apoio Social: Por indicação da Segurança Social, foi atribuído a Rita Maria Correia
Martins Guimarães, apoio em bens alimentícios.---------------------------------------------------2. Atribuição de subsídios/apoios: Deliberado atribuir os seguintes subsídios:------------------ Coral Polifónico de Viana: 250€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio às actividades de
2016.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Comissão Promotora do Dia Internacional da Mulher: 450€ (quatrocentos e cinquenta
euros).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Clube de Atletismo Olímpico Vianense: 270€ (duzentos e setenta euros), para apoio à
participação no Campeonato Nacional.------------------------------------------------------------------ Associação Limiana dos Amigos dos Animais de Rua (ALAAR): 100€ (cem euros).---------- Centro Cultural do Alto Minho (Comemorações do 42º Aniversário do 25 de Abril): 700€
(setecentos euros).------------------------------------------------------------------------------------------ Sport Clube Vianense: 250€ (duzentos e cinquenta euros), para publicidade no verso da
contracapa da revista do 118º aniversário.-------------------------------------------------------------3. Aquisição de ossário perpétuo: Deliberado o direito de concessão a Domingos Salgueiro
Gonçalves da Cruz, residente na Rua da Estrada Velha, nº 125 - 4900-691, do ossário
perpétuo sob o nº 01/05.----------------------------------------------------------------------------------4. Transferência de propriedade de sepultura perpétua: Deliberada a transferência de
propriedade da sepultura perpétua nº 70 do quarteirão 01, de Rosa Costa Vaz, residente no
Beco Fonte do Branco, nº 4, 4900-263 Viana do Castelo, para sua filha, Maria Francisca
Costa Barreto, residente na Rua Cónego Domingos Borlido, nº 15, 4900-371 Viana do
Castelo. Esta transferência teve a respectiva anuência dos filhos da ex-titular.-------------------5. Construção de Jazigo: Deliberada a abertura de procedimento concursal por ajuste
directo, para a empreitada de construção de um jazigo no quarteirão lateral norte, nº 05, no
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Cemitério da Meadela, pelo preço base de 8.000,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor
com convite endereçado à firma Manuel Passos da Silva Fernandes.------------------------------6. Infiltrações de águas pluviais no armazém e sede do Pólo de Monserrate: No sentido
de estancar as infiltrações e queixas de moradores vizinhos, vai ser mandado reparar estas
anomalias. O custo estimado com a reparação dos respectivos telhados e caleiras ronda os mil
euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Queima do Judas: Mantendo a tradição, foi deliberado levar a efeito a tradicional queima
do Judas no sábado de Aleluia, dia 26 de Março. Para o efeito, vai ser elaborado o respectivo
programa e os diversos contactos para os habituais apoios.-----------------------------------------8. Abate de viaturas: No prosseguimento do decidido anteriormente, foram entregues para
abate as seguintes viaturas: Transit 120 Van TN 4, com a matrícula 92-EO-12, e Renault
Traffic 405, com a matrícula DX-09-59.---------------------------------------------------------------9. Venda de tractor: No prosseguimento do decidido anteriormente, vai ser elaborado Edital
para a venda de tractor Massey Ferguson MF 362, com a matrícula 32-40-IN. A base de
licitação será de 10.500€ € (dez mil e quinhentos euros) e a entrega das propostas deverá ser
feita na UFVC, em sobrescrito fechado, até às 15 horas do dia 11 de Março de 2016.----------10. Diversos:-----------------------------------------------------------------------------------------------a) Monumento a Carolino Ramos: Vai ser enviada a maqueta para o Município para que seja
dado seguimento ao apoio solicitado.-------------------------------------------------------------------b) Publicidade no jornal “Público”: Presente a proposta de publicidade pelo valor de 650€.
Foi a mesma considerada sem interesse face aos elevados custos.---------------------------------c) Recebido agradecimento do Agrupamento das Escolas de Santa Maria Maior pela presença
na sessão pública do dia 19 de Janeiro.-----------------------------------------------------------------d) Recebido convite para sessão de apresentação do Agrupamento das Escolas de
Monserrate, a realizar no dia 15 de Fevereiro.---------------------------------------------------------Depois de lida a presente acta, composta por três folhas, devidamente numeradas e
rubricadas, o Executivo da União das Freguesias deliberou aprová-la, indo a mesma ser
assinada por quem presidiu, por mim, António José Rodrigues Soares Basto, que secretariei,
e pelos presentes que o pretendam fazer.---------------------------------------------------------------A reunião foi encerrada às vinte e três horas.-----------------------------------------------------------

O Presidente
___________________________________________________________________________
(José António Gonçalves Ramos)
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O Secretário
___________________________________________________________________________
(António José Rodrigues Soares Basto)

O Tesoureiro
___________________________________________________________________________
(Amadeu Morais Bizarro)

O Vogal
___________________________________________________________________________
(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo)

O Vogal
___________________________________________________________________________
(Rui Manuel Pimenta Salgueiro)

