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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 14 DE MARÇO DE 2016
Aos catorze dias do mês de Março 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), 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). --------------------------------------Após análise da acta nº 58, foi a mesma aprovada. -------------------------------------------------De seguida, entrou-se na Ordem de Trabalhos: -----------------------------------------------------1. Apoio Social: Deliberado atribuir os seguintes subsídios a: ------------------------------------- Sílvio Emanuel Oliveira Jácome: 19,25€ (dezanove euros e vinte e cinco cêntimos) para
custear passe de transporte mensal da Meadela-Areosa (APPCDM)-Meadela. ------------------ Ana Maria Duran Sanches Simas: 18,98€ (dezoito euros e noventa e oito cêntimos) para
pagamento de água. -------------------------------------------------------------------------------------2. Atribuição de subsídios/apoios: Deliberado atribuir os seguintes subsídios a: -------------- Escola Desportiva de Viana: 150€ (cento e cinquenta euros) para apoio à 1ª etapa do XI
Circuito Tina Penicheiro. ------------------------------------------------------------------------------- Associação de Antigos Alunos da Escola Técnica: 150€ (cento e cinquenta euros),
destinado a custear saudação na Revista comemorativa do XXXVI Aniversário. --------------- ACAPO: 150€ (cento e cinquenta euros), destinado a apoiar actividade “ACAPO DE JIPE”
a realizar no dia 19 de Março. -------------------------------------------------------------------------- GAF: 150€ (cento e cinquenta euros), destinado a apoiar as XXII Jornadas “Vidas entre
margens, consumos, doença mental, caminhos para a exclusão social”. -------------------------- Associação Vila Animal:120€ (cento e vinte euros) para pagamento da cotização anual. --- Encontro Batalhão Caçadores 2911: 239,85€ (duzentos e trinta e nove euros e oitenta e
cinco euros). Oferta de azulejo lembrança a fabricar pela Marcuper. (Nota: este subsídio
recolheu a abstenção da Vogal Conceição Barbosa). -----------------------------------------------3. Concessão de alvarás de sepulturas perpétuas ------------------------------------------------a) Deliberado conceder alvará à sepultura nº 09/78 a Alberto Afonso da Silva, residente na
Rua da Bessa, nº 31, na Meadela. ---------------------------------------------------------------------b) Deliberado conceder alvará à sepultura nº 09/79 a Manuela Maria Correia de Barros
Magalhães, residente na Rua da Fonte Seca nº 218, na Meadela. ---------------------------------4. Estatuto do Direito de Oposição--------------------------------------------------------------------Presente e aprovado o relatório de avaliação de 2015. Para cumprir os formalismos
estipulados, vai ser encaminhado para os respectivos agrupamentos. -----------------------------
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5. Cedência de livros da autoria de Hélder Gonçalves Pires -----------------------------------Deliberado ceder livros da sua autoria ao preço de custo (6€). ------------------------------------6. Concurso Maio Florido ----------------------------------------------------------------------------Deliberado organizar este concurso a exemplo do acontecido ao longo dos anos. --------------7. Festa Josés de Monserrate ------------------------------------------------------------------------Deliberado prestar o apoio logístico solicitado pela Paróquia de Monserrate, bem como os
custos com o fogo de artifício a lançar no decorrer na procissão. ---------------------------------8. Jornadas de Arte Popular -------------------------------------------------------------------------Deliberado avançar com o projecto das iniciativas culturais e desportivas a desenvolver nas
jornadas populares do corrente ano. Vai ser convidada a Vogal da Assembleia de Freguesia,
Raquel Amorim, para coordenar as marchas populares. --------------------------------------------9. Venda de Tractor -----------------------------------------------------------------------------------Na sequência do deliberado anteriormente, foi aberta a única proposta recebida, no valor de
11 150€ (onze mil cento e cinquenta euros) de Paulo Jorge Moreira Vital, residente na Rua do
Monte, 215, Areosa, 4900-841 Viana do Castelo, contribuinte nº 200139738. ------------------10. Aquisição de terreno na Rua da Linha --------------------------------------------------------Para dar seguimento às obras a iniciar brevemente, e no sentido de se criar uma maior
acessibilidade, é reconhecida a necessidade da aquisição de um terreno na área, que poderá
servir melhor os munícipes. Nesse sentido, vão ser feitas as diligências junto do proprietário
do dito terreno. Para o efeito, o Presidente do Executivo vai negociar com o proprietário,
Senhor Agostinho Jesus Martins Fernandes. --------------------------------------------------------11. Diversos ---------------------------------------------------------------------------------------------- Associação Nacional do Minho: Recebido ofício de agradecimento pela colaboração
prestada. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Coral Polifónico de Viana: Recebido ofício de agradecimento pela colaboração prestada. - PCP/Comissão de Utentes da A28: Dado conhecimento da cedência das instalações para
reunião com a Deputada Carla Cruz, do PCP. -------------------------------------------------------- Agrupamento de Escolas da Abelheira: Recebido convite para as comemorações dos 25
anos desta instituição. ----------------------------------------------------------------------------------- Quadro 40 anos da Democracia Autárquica: Recepcionados os quadros encomendados. - Despertar “Acolhimento de refugiados”: Dado a conhecer como decorreu o encontro
realizado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Escola Superior de Educação “Projecto Identidades”: Dado a conhecer como decorreu a
colaboração prestada. ------------------------------------------------------------------------------------ Associação Vila Animal: Deliberado ceder instalações para Assembleia Geral, a realizar no
dia 26 de Março. ----------------------------------------------------------------------------------------- Associação de Moradores da Cova: Recebido relatório de contas e orçamento para 2016. - AISCA: Dado ponto da situação de como decorreu o concerto “Filho da Mãe”. --------------
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- Largo Vasco da Gama: Considerando que, até ao momento, não foi recolocada a placa
sinalética, a Vogal Conceição Barbosa sugere que se deve voltar a insistir junto do
Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Indicação de Sanitários Públicos: Idem. ---------------------------------------------------------Depois de lida a presente acta, composta por quatro 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 e trinta minutos.--------------------------------------O Presidente
___________________________________________________________________________
(José António Gonçalves Ramos)
O Secretário
___________________________________________________________________________
(António José Rodrigues Soares Basto)
O Tesoureiro
___________________________________________________________________________
(Amadeu Morais Bizarro)
O Vogal
___________________________________________________________________________
(Carlos Manuel Alves Tavares)
O Vogal
___________________________________________________________________________
(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo)
O Vogal
______________________________________________________________________
(Maria da Conceição Barbosa Azevedo)

O Vogal
___________________________________________________________________________
(Rui Manuel Pimenta Salgueiro)

