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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 26 DE OUTUBRO DE 2015
Aos vinte e seis dias do mês de Outubro do ano de dois mil e quinze, 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 49, foi a mesma aprovada por todos com excepção do Vogal Carlos Tavares,
que se absteve, por não ter participado na mesma. De seguida, entrou-se na Ordem de Trabalhos:
1. Apoio Social: Deliberado atribuir um subsídio de 28,67€ (vinte e oito euros e sessenta e sete
cêntimos) a Maria de Jesus Munoz Taxa Faria, para pagamento de electricidade. ---------------------2. Atribuição de subsídios/apoios: Deliberado por unanimidade atribuir os seguintes subsídios:
a) ACEP – Associação Cultural e de Educação Popular: 300€ (trezentos euros) para apoio ao plano
de actividades de 2015/2016. --------------------------------------------------------------------------------------b) Associação de Guias de Portugal (1ª Companhia da Meadela): 250€ (duzentos e cinquenta euros)
para apoio ao plano de actividades de 2015/2016. --------------------------------------------------------------c) Associação de Dadores de Sangue da Meadela: 200€ (duzentos euros) para apoio às
comemorações do 19º aniversário. --------------------------------------------------------------------------------3. Iluminação de Natal (Meadela): Deliberado adjudicar a Tomás Manuel Araújo as ornamentações
de Natal na Meadela, pelo valor de 1000€ (mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. --------4. Cabaz de Natal aos Funcionários: Deliberado conceder um cabaz de Natal no valor unitário
aproximado de 25 € (vinte e cinco euros) a todos os funcionários da Autarquia. --------------------------5. Consumos de Electricidade: Analisado um conjunto de propostas apresentadas. Foi decidido
manter o contrato com a EDP. -------------------------------------------------------------------------------------6. Tempos Livres de Natal: Tendo por finalidade ajudar encarregados de educação que têm
dificuldades em deixar os seus filhos nesta época, foi deliberado fazer diligências junto do Colégio do
Minho para, a exemplo de anos anteriores, em parceria, realizar-se um programa de ocupação de
tempos livres nas férias de Natal. ----------------------------------------------------------------------------------
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7. Contributos para o Plano de Actividades e Orçamento da União das Freguesias: O Plano está
em fase de conclusão. Os Vogais Carlos Tavares e Conceição Barbosa, oportunamente, enviarão
também os seus contributos para análise. ------------------------------------------------------------------------8. Contributos para o Plano de Actividades e Orçamento do Município “Reunião com o
Presidente“:----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente do Executivo deu a conhecer o encontro com o Presidente do Município, onde fez a
entrega de documento preliminar e das principais preocupações da freguesia, que deveriam constar do
plano do Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------9. Entrevista ao Jornal “Aurora do Lima”: O Presidente do Executivo deu a conhecer a entrevista
concedida ao Jornal “Aurora do Lima”. --------------------------------------------------------------------------10. Entrevista à Rádio Afifense: O Presidente deu a conhecer que lhe foi solicitada uma entrevista
pela Rádio Afifense. ------------------------------------------------------------------------------------------------11. Reunião com a Associação MÃOS - Movimento de Artes e Ofícios: Decidido marcar para o
início da próxima reunião do Executivo o encontro solicitado. -----------------------------------------------12. Visita à Fundação Átrio da Música e Escola Profissional de Música de Viana do Castelo:
Efectuado um balanço de como decorreu a visita às instalações. Concluído ter sido uma surpresa
muito positiva face às esplêndidas condições das instalações, com o senão da necessidade de um
Auditório condizente com o nível do estabelecimento de ensino e o urgente arranjo dos acessos (Ruas
do Anjinho, Luís Jácome e Santa Clara), que se espera venham a ser contemplados nas candidaturas
das áreas de regeneração urbana.----------------------------------------------------------------------------------13. Diversos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Tertúlia “Desenvolvimento e Cultura”: Dado conhecimento da realização no Salão Nobre do
SCV, no dia 28 de Outubro.----------------------------------------------------------------------------------------b) Reunião Zona Intervenção Florestal da Serra de Santa Luzia: Vai realizar-se na Sede da Junta
de Outeiro, no dia 29 de Outubro. Vamos procurar sensibilizar a Comissão de Baldios para participar.
c) Empréstimo de viatura à Associação de Pais da EB1 da Igreja: Dado conhecimento do
empréstimo no dia 16 de Outubro.---------------------------------------------------------------------------------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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Presidente
___________________________________________________________________________
(José António Gonçalves Ramos)

O Secretário
___________________________________________________________________________
(António José Rodrigues Soares Basto)

O Tesoureiro
___________________________________________________________________________
(Amadeu Morais Bizarro)

O Vogal
___________________________________________________________________________
(Carlos Manual Alves Tavares)

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

O Vogal
___________________________________________________________________________
(Maria da Conceição Barbosa Azevedo)

O Vogal
___________________________________________________________________________
(Rui Manuel Pimenta Salgueiro)

