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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DE 6 DE AGOSTO DE 2014
----Aos seis dias do mês de Agosto de dois mil e catorze, na sede da Freguesia, reuniu
o executivo, pelas vinte e uma horas, tendo presidido JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES
RAMOS (Presidente), com as seguintes presenças: 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).-----------------------------------------------A ordem de trabalhos foi a seguinte:---------------------------------------------------------------------1.
PROCEDIMENTO
CONCURSAL
–
AJUSTE
DIRECTO
–
COLOCAÇÃO
DE
GRADES/CORRIMÕES NA FREGUESIA: na sua sequência, foi aberta no dia 04 de Agosto a
proposta enviada por Alves, Lourenço & Rocha, Lda, no valor de 6.028,98 € (seis mil e
vinte e oito euros e noventa e oito cêntimos). O executivo delibera a sua adjudicação.------2. PROCEDIMENTO CONCURSAL – AJUSTE DIRECTO – EMPREITADA DE OBRAS
PÚBLICAS P/ ALARGAMENTO DE VIA – QUELHA DAS ALMINHAS: foi aberta proposta no
dia 06 de Agosto, de Viacimel – Engenharia e Construções, Lda., no valor de 5.271,45 €
(cinco mil duzentos e setenta e um euros e quarenta e cinco cêntimos), que o executivo
delibera adjudicar.--------------------------------------------------------------------------------------------------3. TOLERÂNCIA DE PONTO – FESTAS NOSSA SENHORA DA AGONIA: tendo em
consideração a relevância destas festas no contexto sócio cultural da população de
Viana do Castelo, o executivo delibera tolerância de ponto para o dia 22 de Agosto
(Sexta – feira) para os funcionários da União das Freguesias, com encerramento dos
serviços às 13H, com excepção das áreas funcionais (cemitério) que, por razões de
interesse público, necessitem assegurar prestação de serviços, e cuja dispensa será
afixada oportunamente.--------------------------------------------------------------------------------------------4. OBRAS NO PISO DO POLIDESPORTIVO DA COVA: em reunião com o vereador Vítor
Lemos, foi acordado que o Município de Viana do Castelo deliberará a verba de 12.500
€ (doze mil e quinhentos euros) à União das Freguesias de Viana do Castelo, ficando
esta incumbida das obras de substituição do piso sintético do recinto.----------------------------5. CONCESSÃO DE ALVARÁ DE SEPULTURAS PERPÉTUAS: deliberado conceder alvará
de sepultura perpétua com o n.º 09/2014 Maria de Lurdes Maris Pontes Fernandes,
residente na Rua das Caixinhas, 112 (Meadela).-----------------------------------------------------------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 duas horas e trinta minutos.------------------------------
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