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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 28 DE JULHO DE 2014
----Aos vinte e oito dias do mês de Julho do ano dois mil e catorze, reuniu na sede, sita na
Rua Conde 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, tendo presidido
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) e Rui Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal). A Vogal
Maria da Conceição Barbosa Azevedo, justificou a sua ausência. A ordem de trabalhos foi a
seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Acão Social – Deliberados os seguintes subsídios:-----------------------------------------------------------a) a Lídia Rosa Santos Vila 20,90€ (vinte euros e noventa cêntimos) referente a factura

de

água. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Atribuição de subsídios/apoios:------------------------------------------------------------------------------------a) ao Grupo Desportivo e Cultural Trabalhadores ENVC: Apoio à Noite de Guitarra com Fados dia
19 de Agosto - 100€ (cem euros);-----------------------------------------------------------------------------------b) a José Laranjeira (ACAPO): Apoio na animação concertinas na noite dos tapetes - 50€
(cinquenta euros);----------------------------------------------------------------------------------------------------------c) à Casa dos Rapazes: Apoio na diversa colaboração “Judas” e “Eixpressões” - 150€ (cento e
cinquenta euros);----------------------------------------------------------------------------------------------------------d) à Associação Ajuda-me a Crescer -“Luana”: Apoio e aquisição de 2 packs - 65,81€ (sessenta
e cinco euros e oitenta e um cêntimos);---------------------------------------------------------------------------e) ao Conselho Português para a Paz e Cooperação: Aquisição de painéis - 450€ (quatrocentos
e cinquenta euros);--------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Melhoramentos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Polo da Meadela (Edifício +Queimador do Cemitério):-------------------------------------------------------Deliberado a abertura de um procedimento concursal, ajuste directo, para a realização de
empreitada de obras públicas de remodelação do edifício do Polo da Meadela e Queimador do
Cemitério da Meadela, à firma Manuel Passos da Silva Fernandes, pelo valor de 14.000.00€
(catorze mil euros) acrescido do Iva à taxa legal.---------------------------------------------------------------b) Parque Infantil (Rua Ronda Típica da Meadela): Deliberado adjudicar a realização da
empreitada de reparação do parque na Rua Ronda Típica da Meadela, à firma CEPVI (Centro de
Emprego Protegido de Viana do Castelo), pelo valor de 1.130,00€ (mil centro e trinta euros),
acrescido do Iva à taxa legal.-----------------------------------------------------------------------------------------c) Passeio e abate de árvore – Rua Serafim (Bessa/Meadela): Deliberado adjudicar a realização
de empreitada de reparação do passeio e abate de árvore na Rua Serafim Neves, depois de
analisados os orçamentos recebidos à firma Coelho Gomes & Filhos, Lda., pelo valor de
1.448,00€ (mil quatrocentos e quarenta e oito euros), acrescido do Iva à taxa legal.------------------
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d) Quinta de Monserrate (Rua de Ourense e Rua Ringuinchor): Tomado conhecimento da
conclusão da beneficiação do passeio na Rua de Ourense e reparação do pavimento na rua
Ringuinchor, pelo valor de 640 € (seiscentos e quarenta euros), com iva incluído pela firma “
Mestre Mocho”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Tolerância de ponto: Tendo em linha da conta o habitual e considerando que na Sexta-feira
dia 31, se realiza o Cortejo da Mordomia na Meadela, foi deliberado conceder tolerância de
ponto neste dia, aos funcionários do Polo da Meadela, pelo que se encontrarão serviços
encerrados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Concessão de Alvarás de sepulturas perpétuas: Deliberado conceder alvará de sepultura
perpétua com o nº 7/2014 a Pedro Gonçalves Maciel, residente na Rua dos Pescadores nº 253Meadela; Idem, com o nº 8/2014 a António Rodrigues Carvalho, Rua Estrada Velha, 172Meadela.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Pavimento da Rua Carolino Ramos: Continua aguardar-se que a Câmara mande proceder a
um arranjo do pavimento. Segundo informação, está previsto aplicação de alcatrão a frio para
remediar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Limpeza de terreno na Rua Ourense/Campo da Areia: Estão em marcha diligências para
sensibilizar os donos do terreno a procederem a limpeza da área. Pondera-se participar o
assunto à GNR.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Convites/Reuniões agendadas:-------------------------------------------------------------------------------------a) IV Encontro de Unidades de Baldio do Minho: Dia 3 de Agosto no Monte de S. Silvestre.-----------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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